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  الفتن األربع في سورة الكهف

 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

 

 

 
 

 دـبـد عــر حميـيـشـم. ب
 الرمادي ـــ كلية العلوم اإلسالمية ـــ جامعة االنبار

خحتر مت   هلل الذي بنعمته تتت  الاتحلححت لالاتوة لال تو  نبتن نبحنتح محمتد الحمد   
خبتتتت  اهلل ألتتتتا امرض لال تتتتمحلاتص لنبتتتتن هلتتتته لاتتتتحبه لرزلا تتتته لرتبحنتتتته ذلي الم تتتتحر  

 لالمرلءات إلن حل  البعث بعد الممحت. 
 د: ـــأما بع
ممح حومس شغحف القبلب المؤمنة الاحبرة المحت بة التا حبحهح اهلل تعحلن بنفحتحت     

تبتتل امختترن لمتت  هتتذت النفحتتحت المت تتررة  تتء ر تتبلع هتتا لتتراءة  تتلرة ال  تتف  تتء  معتتة 
لب ذا ت ل  من ح ًح رلححًح ال حنقطع لنلرًا متدألقًح ال حنطفئ لمعحنتًح مت  ام تر لالبتلاب ال 

المتعبتتة ال حمتتءص لحاتتنًح متت  الفتتت  لاالبتتتوءات الحختتتر ص حتتتن حنضتتب لرنح تتًح لبنفتتلس 
لحح  ال حنةص ل ذا ألإ   لرة ال  ف تمتبك م  التحاحنحت لبتنفس البشترحة متح ال حعتد لال 
ححان للد رلفت مؤلفحت ندحدة ألا م حء ملضلع الفت    تحب الفتت  لبحتحألظ نعتح  بت  

  لبحتتتحألظ ابتتت   بحتتتر المتتتتلألن هتتتتوص ل تتتتحب الفتتتت  ألتتتا الموحتتت777حمتتتحد الخزانتتتا  ت 
هتوص ل تحب اإلشحنة مشراط ال حنة لبشرحف محمد ب  ر لء الح تحنا البرزن تا 222 

هتتوص ل تتتحب اإلذانتة لمتتح  تح  لح تتل  بتتح  حتدي ال تتحنة لبشتح  محمتتد اتتدح  0011 ت 
هتتتتوص ل تتتتحب إتحتتتحف ال محنتتتة بمتتتح  تتتحء ألتتتا الفتتتت  لالموحتتت  0117ح تتت  القنتتتل ا  ت 

بشتتح  حمتتلد بتت  نبتتد اهلل التتتلح ري للحرهتتح متت  ال تتتب لالمؤلفتتحت متت  لرشتتراط ال تتحنة ل
 الر حئء ال حمعحة. 
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لررحتتت ر  ر تتتبك ألتتتا هتتذا البحتتتث المتلاضتتتع م تتبك التتتربط بتتتح  الفتتت  ألتتتا القاتتتص     
امربعتتتة التتتلاردة ألتتتا ال تتتلرة العظحمتتتة  تتتلرة ال  تتتف لبتتتح  الفتتتت  التتتتا  تتتتظ ر نبتتتن حتتتد 

 ح  لالذي حعد م  نومحت لحح  ال حنة ال برن. الم حح الد حء الذي  حظ ر هخر الزم
لاشتمبت  لرة ال  ف نبن رربع لاص تشتمء نبن رربع ألت  القاة امللن تح تا    

لاتتة راتتححب ال  تتف لالبحنحتتة لاتتة اتتححب ال نتتتح  لالبحلبتتة لاتتة مل تتن لالخضتتر 
 لالقاة الرابعة لاة ذي القرنح . 

ح  نظحمة ل حربط القاص محتلر ل ء لاة م  هذت القاص لراءهح رهداف لمع    
لاحد لهل رن ح ت مع الفت  امربعة ألا الحححةص ألتنة الدح   لاة راححب ال  فو لألتنتة 
المحء لالنعمتة  لاتة اتححب ال نتتح وص لألتنتة العبت   لاتة مل تن متع الخضتروص لألتنتة 

 ال بطة  لاة ذي القرنح و  أل عبته الن مبححث  حئًو اهلل تعحلن التلألح  لال داد. 
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 أواًل: الفتنة.

 تتحء ألتتا ل تتتح  العتتربن  متتتحع معنتتن الفتنتتتة االبتتتوء لاالمتحتتتح  لاالختبتتحر لراتتتب ح     
متتوخلذ متت  لللتتهن ألتنتتت الفضتتة رل التتذهب إذا رذبت متتح لتمححتتز التترديء متت  ال حتتد رل إذا 

 ردخبته النحر لتنظر  لدته. 
: تعتحلن لاإلب ص لاختوف النحس بحآلراءص لال نتل ص لاإلزالتةص لمنته لللتهاإلحرا ص  والفتنة:

(1)چۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ېچ 
 ري حمحبلنك ن  الذي رلححنح إلحك. ، 

ص لالفتنتة متح حقتع بتح  النتحس و2 چ پ      ڀ ڀ ڀچ  لالفتنة ال فر  مح ألا لللته تعتحلنن

(3)چ يب جت  حت خت  مب     ىبچ  م  القتحءص لالفتنةن القتء  مح ألا للله تعحلنن
  . 

لألا الن ححة الب   بحرص الفتنةن االمتحتح  لاالختبتحر للتد  بتر ا تتعمحل ح ألحمتح رخر ته     
االختبتتحر لبم تترلتص بتت   بتتر حتتتن ا تتتعمء لفتتظ الفتنتتة بمعنتتن اإلبتت  لال فتتر لالقتتتء لالقتتتحء 

 . و7 لاإلحرا  لاإلزالة لالارف ن  الشاء
 االختبتتتتتحر بحلنتتتتتحر لاالبتتتتتتوء لاالختبتتتتتحرن لتتتتتحء تعتتتتتحلنلألتتتتتا المع تتتتت  الل تتتتتحطص الفتنتتتتتةن    

(5)چی جئ حئ مئچ
  . 

                                                           

 .71 لرة اإل راءص هحة  و0 
 .090 لرة البقرةص رحة  و2 
 0ط/     .ل ح  العرب محمد ب  م تر  بت  منظتلر االألرحقتا الماتري دار اتحدر بحترلت010 لرة الن حءص هحة  و1 

 1محدة ألت 
 .700-701ص ص0الن ححة ألا لرحب الحدحث لامبر الب   بحرص دار إحححء التراث العرباص ج و7 
 .15 لرة امنبححءص رحة  و5 
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لالفتنتتةن اإلن تتحب بحلشتتاءص لاالضتتطراب لببببتتة امأل تتحر لالعتتذاب لالضتتوء لألتنتتهن رمتتحت 
 .  و0 ألا شدة لحختبرتص لألت  ألونًحن نذبه لححلله ن  ررحه رل دحنه

النتحر لتظ تر  لدتته مت  لألا المفردات ألا لرحب القره ن راء الفتت  إدختحء التذهب    
 رداءتهص لتحرة ح تمل  متح ححاتء ننته العتذاب ألتنتة ألح تتعمبل  هتذا البفتظ ألحته نحتل لللته

(2)چ ڤ ڤ ڤ    ڤچ  تعتتتتحلن
 لتتتتتحرة ح تتتتتعمبل  الفتنتتتتة ألتتتتا االختبتتتتحر نحتتتتل لللتتتته، 

(3)چ ڈ ڈچ  تعتتحلنن
ل عبتتت الفتنتتة  تتحلبوء ألتتا رن متتح ح تتتعمو  ألحمتتح حتتدألع إلحتته ، 

         ختتتحء لهمتتتح متتت  الشتتتدة رظ تتتر معنتتتن لر بتتتر ا تتتتعمحاًل لتتتحء تعتتتحلنناإلن تتتح  متتت  شتتتدة لر 

(4)چ ی جئ حئ مئچ 
(5)چڑ      ک چ  للتتتتتتتحء تعتتتتتتتحلن ألتتتتتتتا الشتتتتتتتدةن، 

، أي 

(6)چڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ  رللعتملهتتح ألتتا ببحتتة لنتتذاب للللتته تعتتحلنن
 ،

         ألقتتتد  تتتمحه  هتتتح هنتتتح ألتنتتتة انتبتتتحر بمتتتح حنتتتحء اإلن تتتح  متتت  االختبتتتحر ب تتت  للللتتته تعتتتحلنن

(7)چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ    چ 
ري ال حختبتتتترل  ألحمحتتتتز خبحتتتتب   ، 

 .  و2 م  طحب  
 
 

                                                           

 .2/021المع   الل حطص إبراهح  ماطفن احمد الزححت لهخرل ص دار الدنلةص  و0 
 .79 لرة التلبةص هحة  و2 
 .71 لرة طهص هحة  و1 
 .15 لرة امنبححءص هحة  و7 
 .07 لرة الحدحدص هحة  و5 
 .22 لرة امنفحءص هحة  و0 
 .2 لرة العن بلتص هحة  (7 
ص 0المفتتتردات ألتتتا لرحتتتب القتتتره ص الرالتتتب اماتتتف حناص تحقحتتت ن محمتتتد  تتتحد  تتتحو ص دار المعرألتتتةص بحتتترلتص ط و2 

 .172-170ص
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 الفاظ ليا صمة منيا االبتالء:  ثانيًا:
 تتحء ألتتا ل تتح  العتتتربن ببتتلت الر تتء لابتبحتتتهن اختبرتتتتهص لابتتتوت اهللن امتحنتته لاال تتت     

. ل تتحء ألتتا المع تت  الل تتحطن ابتتتوتن و0 الببتتلن لالتتبوءن االختبتتحر ح تتل  ألتتا الخحتتر لالشتتر
ن و1 لألتتتتا الن ححتتتتة البتتتت  امبحتتتتر .و2  ربتتتته لنرألتتتته لالتتتتبوءن الحتتتتحدث حنتتتتزء بتتتتحلمرء لحختبتتتترت

االبتتتتوء ألتتتا اماتتتء االختبتتتحر لاالمتحتتتح ص حقتتتحء ببلتتتته لاببحتتتته لابتبحتتتتهص لالمعتتترلف إ  
: ه تعتتتحلنلمنتتته لللتتت االبتتتتوء ح تتتل  ألتتتا الخحتتتر لالشتتتر معتتتًح متتت  لحتتتر ألتتتر  بتتتح  ألعب متتتحص

(4)چی جئ حئ مئچ
لألتتتتا المفتتتتردات ألتتتتا لرحتتتتب القتتتتره ن ببلتتتتتهن اختبرتتتتتهص . 
المت بتتتف بتتتوء متتت  رل تتته  رحتتتدهحو ر  الت تتتحلحف  ب تتتح  لرببحتتتت ألونتتتًح إذا اختبرتتتته ل تتتما

ت ح  نبن امبدا  معًح. لالفت  امربع التا لردت ألا  لرة ال  تف مت  ختوء القاتص 
لإلن ح  الذي هل مدار البحتثص ححتث إ  لبفتت   القرهنا المع ز ها االختبحر لاالمتحح 

التتتا ذ تترت ألتتا ال تتلرة المبحر تتة للعتتًح نبتتن التتنفس البشتترحة ال حضتتحهحه للتتع ألتتو تتعتتدن 
ألت  الحححة الدنحح هذت امربع المذ لرة ألا  تلرة ال  تف إال ر  مت  رنظت  الفتت  ر  حفتتت  

ہ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ : دحنته لألتا  تبحء دحنتهص لتحء تعتحلن اإلن ح  ألا

(5)چھ   ھ    
  . 

                                                           

 ص محدة ابتوء.02/91ل ح  العربص اب  منظلرص  و0 
 .2/021المع   الل حطص  و2 
 .0/055الن ححةص الب  امبحرص  و1 
 .15 لرة امنبححءص رحة  و7 
 .2 لرة العن بلتص هحة و 5 
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 لا   متت   تتنة اهلل تعتتحلن ابتتتوء المتتؤمنح  لامتحتتحن   بحلشتتدائد لحمحتتز البحبتتت متتن   نتت    

ۅ ۉ  ۅڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ  المر تتتتتتتتتتتتتتتف 

(1)چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ   وئۉ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ
  . 

لتتحء ر بتتر المف تترح  نزلتتت هتتذت اآلحتتة ألتتا معر تتة الخنتتد  حتتح  راتتحب الم تتبمح  متتح    
راتتحب   متت  ال  تتد لالشتتدة لالبتترد ل تتلء العتتحش لرنتتلاع الشتتدائدص للتتحء بعتتض المف تترح  
نزلتتت هتتذت اآلحتتة ت تتبحة لبم تتح رح  حتتح  تر تتلا دحتتحره  لرمتتلال   بوحتتدي المشتتر ح  لهبتترلا 

ن هتذت اآلحتة تطححبتًحص لا تتدنحه  اهلل تعتحلن إلتن الاتبر رضح اهلل لر للهص ألونزء اهلل تعتحل
 .  و2 للنده  نبن ذلك بحلنار

مت   و1 ل البو حءو الشتدة تاتحب اإلن تح  ألتا لحتر نف ته لبدنته  وختذ المتحء لاإلختراج   
التتدححر لالت دحتتد بحلقتتتء لمقحلمتتة التتدنلةص لهتتذا متتح حاتتء ألتتا لاتتة راتتححب ال  تتف اذ 

  ح  هؤالء الفتحة المؤمنل  مححربح  م  لبء ذلك المبك ال حألر. 
 للتتتتتد امتتتتتتح  اهلل  تتتتتبححنه لتعتتتتتحلن المتتتتتؤمنح  ألتتتتتا  تتتتتء زمتتتتتح  لم تتتتتح  لتتتتتحء تعتتتتتحلنن   

ۈ ۈ ٴۇ     ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې چ

(4)چۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئ ەئ وئ وئ   ائې ې ى ى ائ
  . 

إ  متتت   تتتنة اهلل ألتتتا نبتتتحدت المتتتؤمنح  التتتدانح  إلحتتته الم حهتتتدح  ألتتتا  تتتبحبه ر  حبتبتتتلا    
بتتونلاع التتبوء حبتبتتلا ألتتا رمتتلال   بمتتح حطبتتب متتن   متت  اإلنفتتح  من تتح ألتتا  تتبحء اهللص لمتت  

                                                           

 .207 لرة البقرةص هحة  و0 
 .1/17ال حمع مح ح  القره ص تولحفن ربل نبد اهلل محمد ب  رحمد امناحري القرطباص  و2 
 .2/299تف حر المنحرص  2/017؛ تف حر اآللل اص 0/2021تف حر الرازيص  و1 
 .020 لرة هء نمرا ص هحة  و7 
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لحبحت  البوء الذي حمتحنل  به البوء ألا رنف    بحلقتء لال ترح لام تر ألتا لتتحء العتدل 
 .  و0 به الحبس ألا زمحننح ححث ح    الطغحة الظبمة المؤمنح  الدنحة إلن اهلل تعحلن

لح ل  البوء نبن لدر إحمح  المرء لرشد النحس لربًح إلن اهلل هت  امنبحتحء اتبلات اهلل    
ألحمتتح رخر تته الترمتتذي ألتتا  حمعتته نتت   ل تتومه نبتتح   ر معتتح  لهتت  رشتتد بتتوًءص لتتحء 

ماعب بت   تعد نت  ربحته لتحءص لبتت حتح ر تلء اهلل ري النتحس رشتد بتوءص لتحءن  امنبحتحء 
بتت  اممبتتء ألحممبتتءص حبتبتتن الر تتء نبتتن ح تتب دحنتته ألتتإ   تتح  ألتتا دحنتته اتتببًح اشتتتد بتتوؤت 

ه حمشتتا لا    تح  ألتتا دحنتته رلتته ابتبتتا نبتن لتتدر دحنتتهص ألمتتح حبتترح التبوء بحلعبتتد حتتتن حتر تت
 .  و2 نبن امرض لمح نبحه خطحئةو

 سبب نزول سورة الكيف
  حء ألا تف حر القرطبا ر   لرة ال  ف م حة ألا للء  محع المف رح .   
ذ ر اللاحدي ألا ر بحب النزلء ن   بمح  الفحر ا لحءن  حءت المؤلفة القبلب إلن   

ح ر لء اهلل إنك لل نححنة ب  حا  املرع ب  ححبس لذللهمحص ألقحللا ح ر لء اهلل 
 ب ت ألا ادر الم بس لنححت ننح هؤالء لررلاح  بحب  ص حعنل   بمح  لربح ذر 
 لألقراء الم بمح ص ل حنت  بحب الالف ل  ح   نبح   لحرهحص  ب نح نبحك لححدبنحك

مئ  ىئ يئ جب  حئىئ ىئ ی ی ی ی  جئچ لرخذنح ننكص ألونزء اهلل تعحلنن

 ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀحب خب مب ىب يب  

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ

 چڇ    ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ ڃ چ  چ چ ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

                                                           

 .75ال ن  اإلل حةص نبد ال رح  زحدا ص ص و0 
 .0/010؛ لرخر ه اإلمح  احمد للحرت  مح ألا ال حمع الاغحر لب حلطاص 7/72 حمع الترمذيص  و2 
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

حبتم    حتن إذا راحب   ألا مؤخر الم  د حذ رل  اهلل   حت دده  بحلنحرص ألقح  النبا
تعحلن لحءن الحمد هلل الذي ل  حمتنا حتن رمرنا ر  رابر نف ا مع ر حء م  رمتا 

 . و0 محتمع   المححح لمع   الم
لرختترج ابتت   رحتتر نتت  ابتت  نبتتحس لتتحءن بعبتتت لتترحش النضتتر بتت  الحتتحرث لنقبتتة بتت     

ربتتا معتتحط إلتتن رحبتتحر الح تتلد بحلمدحنتتة ألقتتحللا ل تت   تتبله  نتت  محمتتد لاتتفلا ل تت  اتتفته 
لرخبتترله  بقللتته ألتتإن   رهتتء ال تتتحب املء لننتتده  نبتت  متتح لتتحس ننتتدنح متت  نبتت  امنبحتتحء 

للافلا ل   رمرت لبعتض  الح لد ن  ر لء اهلل ألخر ح حتن رتحح المدحنة أل وللا رحبحر 
لللتته ألقتتحللا ل تت   تتبلت نتت  بتتوث ألتتإ  رخبتتر   ب تت  أل تتل نبتتا مر تتء لا   لتت  حفعتتء ألحلر تتء 
متقلءص  بلت نت  ألتحتة ذهبتلا ألتا التدهر املء متح  تح  مت  رمتره ن ألإنته  تح  ل ت  حتدحث 

ل تبلت نت   ن حبص ل بلت ن  ر تء طتلاف ببتش مشتحر  امرض لمغحرب تح متح  تح  نبتؤتص
الرلح مح هل ألولبو حتن لتدمح نبتن لترحش ألقتحال لتد  ئنتح   نفاتء متح بحتن   لبتح  محمتد 

أل تتتوللت ألقتتتحءن رخبتتتر   لتتتدًا بمتتتح  تتتولت  ننتتته للتتت  ح تتتتب  ألحناتتترأللا  أل تتتحؤلا ر تتتلء اهلل 
حوتحته  برحتء  خمتس نشترة لحبتة ال ححتدث اهلل إلحته ألتا ذلتك لححتًح لال لم ث ر لء اهلل 
ُم تث التلحا ننته لشت  نبحته متح حتت ب    ة لحتن رحز  ر لء اهلل حتن رر ف رهء م

به رهء م ة ب   حءت  برحء م  اهلل ب لرة راححب ال  ف ألح ح معحتبته إححت نبتن حزنته 

وئ وئ چ  نبح   لخبر مح  وللت ننته مت  رمتر الفتحتة لالر تء الطتلاف للتلء اهللن

(2)چ ۇئ
  . 

                                                           

لبنتتح   ر تتبحب النتتزلء لبلاحتتدين ربتتا الح تت  نبتتا بتت  احمتتد اللاحتتدي النح تتحبلريص دار ال تتتب العبمحتتةص بحتترلتص و0 
 .212ص ص0972

هتتتوص ختترج 900لبتتحب النقتتلء ألتتا ر تتبحب النتتزلء لإلمتتح   تتوء التتدح  نبتتد التترحم  بتت  ربتتا ب تتر ال تتحلطا  ت  و2 
ص لالحتتتدحث 057 ص ص2110رححدحبتتته لنبتتت  نبحتتتهن نبتتتد التتترزا  م تتتديص دار ال تتتتحب العربتتتاص بحتتترلتص لبنتتتح  

 .277-0/215وص لالبح قا لاب  هشح  ألا ال حرةص 22200رخر ه الطبري  



 212  
 

     

   
 

  الفتن األربع في سورة الكهف

 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

 مكان الكيف وزمان أصحابو: 
ال  تتف ألقحتتء بحلشتتح  للحتتء بتتبود التترل ص للرد ر  نتتحل  اآلبتتحر امردنتتا رمتتح نتت  م تتح     

 ص ننتد منطقتة الرححتب بتحمرد ص مغتحرة ال  تف 0901 رألح  لألح التد حناو ا تشتف نتح  
 .  و0 التا اتخذهح راححب ال  ف مرلدًا ل   ححث دخبلهح هحربح  بونف   

لرنحطتة بقترب لرحتة ت تمن  للحء ربل ححح  ألا البحر المححطن إ  بحمنتدلس ألتا   تة   
 للشتتتةو   فتتتح ألحتتته متتتلتن لمع تتت   بتتتب لر بتتتره  لتتتد ت تتترد لحمتتته لبعضتتت   متمح تتتك للتتتد 
مضت القرل  ال حلفة لل  ن د م  نب  شون   ربحرتص لحزن  نحس رن ت  راتححب ال  تفص 

للرحتب متن    دخبت إلتح   لررحتت    تنة رربتع لخم تمحئة لهت  ب تذت الححلتة لنبتح   م ت دص
 تمن الترلح ص  ونته لاتر لتد بقتا بعتض  درانتهص لهتل ألتا ألتوة مت  امرض بنحء رلمتا ح

. لل  حوخذ ب ذا القلء م  المتوخرح  رحتد لحعتلد ذلتك لبعتد الم تحألة بتح  امنتدلس و2 خربة
لبتود الشتح  لالح تتحزص لالترا ح هتل متتح ذهتب إلحته العبمتتحء مت  رنته ألتتا امرد ص للتد ذ تتر 

  حر رنه لحر ألا  بء بح  رحبة لنمح . ال حلطا ألا  تحبه التحبحر ألا نب  التف
لال  تتتفن هتتتل المغتتتحرة اللا تتتعةص رمتتتح التتترلح ن أل تتتل العومتتتة رل ال تحبتتتة رل الر تتت  نبتتتن   

الشتتاء لمعنتتحت هنتتح لحتتء هتتل البتتلح التتذي  تت بت نبحتته ر تتمحؤه ص للحتتءن  تتتحب دلنتتت ألحتته 
 ر محؤه ص للحءن ا   ال بءص للحء ا   القرحة.

ن التترلح  لتتلح متت  ح تتحرةص للحتتء متت  الراتتحص  تتتب ألحتته لتتحء  تتعحد بتت   بحتتر لم حهتتد  
 .  و1 ر محؤه  للات   لشد ذلك البلح نبن بحب ال  ف

 لبرانة اال ت وء ألا لاة راححب ال  ف رائعة. 

                                                           

  .0929ص حزحرا  107م بة العربا ال لحتحةص العدد  و0 
 .020ص لحنظرن التحبحر ألا نب  التف حرص لب حلطاص ص0/99البحر المححطص  و2 
 .20/22التف حر ال بحرص لبرازيص  و1 
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  الفتن األربع في سورة الكهف

 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

إ  لقاة راححب ال  ف للعًح شدحدًا نبتن التنفس البشترحة لذلتك م تبلب ح الشتح  اذ    

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ چ  ال تتتحح  ب تتتذا ام تتتبلب اال تتتتف ح  التع بتتتا بتتتدر

(1)چڈ   ژ ژ ڑ 
ألحلقاتتة هنتتح ألح تتح متت  الع حئتتب متتح ال حعتتد لا    تتح  هنتتحك متتح ، 

 هل رن ب من ح ألخب  ال ملات لامرض لاختتوف البحتء لالن تحر لهحتحت رخترن حرألتء ب تح

القره  ال رح  ألضتًو نت  العتحل  الغحبتا التذي حضت  متح حضت  مت  الح ت  لام ترار لدلتحئ  
امخبحر للحرهح مت  ن حئتب اتنع اإللته العظتح . لتحء الترازي  رحمته اهللو انبت  ر  القتل  

نبتتن  تتبحء االمتحتتح ص للتتد  تع بتتلا متت  لاتتة راتتححب ال  تتف ل تتوللا نن تتح الر تتلء 
  هححتتته لالتتتا من تتح لاتتة راتتححب ال  تتف ألتتإ  هححتتته رشتتحر القتتره  ال تترح  نتت  ن تتب   متت

 ب تتتح ن تتتب ألتتتإ  متتت  خبتتت  ال تتتملات لامرض لزحن تتتح بتتتحلن ل  لال لا تتتب لمتتت  امرض 
بتتونلاع المعتتحد  لالنبتتحت لالححتتلا ص بتت  بعتتد ذلتتك ح عب تتح اتتعحدًا  تترزا خحلحتتة ممتتح حمبتتت 

قتتحدحر ر  نبتتن ظ رهتتحص أل حتتف ح تتتبعدل  إ  التتذي حاتتنع هتتذت الاتتنحئع لحقتتدر هتتذت الم
 .  و2 حع ز ن  حفظ طحئفة م  الفتحة بوبمحئة  نة لر بر ألا النل 

 المناسبة بين قصة أصحاب الكيف والمقاصد الرئيسية لمسورة:
إ  م  ره  المقحاد الرئح ة ل لرة ال  ف رن ح خطتت لنتح طرحت  الن تحة مت  الفتت  اذ    

تعترض هتؤالء الفتحتتة لفتنتة نظحمتتة ناتم   اهلل تعتتحلن من تح ألقتتد  تعن المبتتك إلتن ألتنتتت   
لتتترائ   ب تتتء  ألتتتا دحتتتن   لا تتتتغء  تتتبطحنه ل برلتتتته ألتتتا  تتتبحء م تتتحلمت   نبتتتن الحتتت  لا 

اللنحتتد متت  رل تته ندحتتدة حتتتن إنتته ا تتتخد  ر تتبلب المغرحتتحت  متتح ا تتتخد  ألتنتتة الت دحتتد ل 

                                                           

 .9 لرة ال  فص هحة  و0 
ص 20/20التف تحر ال بحترص لبترازيص  5/011027/ لرلردهح اب   بحر ألتا تف تحرتص 5حنظر  حمع البحح ص لبطبريص  و2 

؛ ؛ ؛ لدالئتء النبتلةص لببح قتاص 0/120هذت القاة الع حبة رلاهح اب  إ حح   مح ألا ال حرة النبلحة البت  هشتح ص 
2/209. 
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

الضغلط العحئبحةص ححث ر  هؤالء الفتحة حنتمل  إلن ر ر ل تح م حنت تح لهتذت المفحرلتة مت  
الع حئتتتب ححتتتث ر  الغحلتتتب لالمشتتت لر ننتتتدنح ر  راتتتححب التتتدنلات لاإلاتتتوح هتتت  متتت  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ الضتتعفحء لالفقتتراءص لتتحء تعتتحلن نبتتن ل تتح  لتتل  نتتلحن

(1)چى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ    ې ې  
ألعاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   اهلل ، 

  بححنه لتعحلن م  هذت الفتنة لشرح ادلره  لقبلء الح  لالابر نبن االختبحر. 
له ذا ن تد ر  ال تلرة ال رحمتة تبترز لنتح طرحقتًح لاضتحًح لبن تحة مت  الفتت   محع تح مت      

ة امنتتداء لألتنتتة إببتتحس ألتنتتة ال تتبطح  لألتنتتة امهتتء لالعشتتحرة لألتنتتة الللتتد لألتنتتة العبتت  لألتنتت
البعتتح  لألتنتتة المتتحء لالللتتد متت  ختتوء لاتتة ذي القتترنح  لألتنتتة حتتو لج لمتتو لج لل تتذا ألتتو 
ن ب ر  ن د م  خلاص هذت ال لرة ال رحمتة لمت   مبتة ألضتحئب ح رن تح ناتمة لقحرئ تح 

 م  الفت . 
 فضائل سورة الكيف كما وردت في السنة النبوية: 

مت  حفتظ  لتحءن   رلن اإلمح  م ب  ألا احححه ب ندت ن  ربتا التدرداء ر  النبتا    
 .  و2 نشر هححت م  رلء  لرة ال  ف ُنا  م  الد حءو

لحءن  مت  لترر  تلرة ال  تف ألتا حتل  ال معتة  ر  النبا  لن  ربا  عحد الخدري    
 .  و1 رضحء له م  النلر مح بح  ال معتح و

 
 

                                                           

 .27 لرة هلدص هحة  و0 
 .257اححح م ب ص  تحب اوة الم حألر للارهحص بحب ألضء  لرة ال  ف لهحة ال ر اص  و2 
ص 2929؛ لالحتح   ألتا الم تتدركص للتحء رلردت ال تحلطا ألتا ال تحمع الاتغحرص 1/279ت البح قا ألا ال تن ص رلا و1 

 لنزات إلن الحح   لالبح قا لاححه.
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

 فضل ىذه السورة العظيمة:  ووردت عدة أحاديث في
رنته لتحءن  تح  ر تء حقترر  تلرة  من ح متح رلات البختحري ب تندت نت  البتراء بت  نتحزب    

ال  تف لالتتن  حنبتته حاتتح  مربتتلط بشتتطنح ص ألتغشتتته  تتححبة أل عبتتت تتتدنل لتتتدنل ل عتتء 
تبتتتتك ال تتتت حنة تنزلتتتتت  ألتتتتذ ر ذلتتتتك لتتتته ألقتتتتحءن   ألر تتتته حنفتتتتر ألبمتتتتح راتتتتبح رتتتتتن النبتتتتا 

 .و0 بحلقره و
لتحءن  مت  حفتظ نشتر هحتحت مت   ر  النبتا  لرلن م ب  ب تندت نت  ربتا التدرداء   

 .و2 رلء  لرة ال  ف نا  م  ألتنة الد حءو
رنته لتحءن  نت  ر تلء اهلل  لرلن اإلمح  احمد ب ندت ن    ء ب  معتحذ نت  ربحته   

 ب تتح  متت  لتترر رلء  تتلرة ال  تتف لهخرهتتح  حنتتت لتته نتتلرًا متت  لدمتته إلتتن رر تته لمتت  لررهتتح 
 .  و1  حنت له نلرًا مح بح  ال محء إلن امرضو

 ح تعحذ ألا اوته م  رربع لالتا من ح ألتنة الم حح الد حء.  للد  ح  
 تتح  حتتدنل ألتتا الاتتوة الب تت   ر  النبتتا   متتح لرد نتت  نحئشتتة رضتتا اهلل نن تتحن     

ألتنتتة  إنتا رنتلذ بتك متت  نتذاب القبتر لرنتلذ بتتك مت  ألتنتة الم تحح التتد حء لرنتلذ بتك مت 
 .  و7 المححح لالممحتو

ن  إذا تشت د رحتد   ألبح تتعذ بتحهلل مت  رربتع لتحءن لتحء ر تلء اهلل  لن  ربا هرحترة   
حقلء الب   إنا رنتلذ بتك مت  نتذاب   تن  لمت  نتذاب القبتر لمت  ألتنتة المححتح لالممتحت 

 .  و5 لم  شر ألتنة الم حح الد حءو

                                                           

 .01/09اححح البخحريص  تحب ألضحئء القره ص بحب ألضء  لرة ال  فص  و0 
 .77اححح م ب ص  تحب اوة الم حألر للارهحص بحب ألضء  لرة ال  فص  و2 
 .7/701ص م ند اإلمح  احمدص حدحث معحذ ب  رنس ال  نا  و1 
 و.2/170 البخحري مع الفتحص  2121رخر ه البخحري ألا اآلذا  برل   و7 
 و.1/227 البخحري مع الفتحص  0177رخر ه البخحري ألا ال نحئز برل   و5 
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

مببتتت هتتذت القاتتة التضتتححة بتتحلنفس ألتتا  تتبحء العقحتتدة لرشتتحرت هتتذت القاتتة إلتتن ر     
المؤم  البد لته ر  ح حهتد مت  ر تء دحنته لحفتر مت  ببتدت ر  لقتا ظبمتًح لا  بتحرًا نبتن تترك 

 دحنه الح ص لهذت الفتنة تت رر نبن مر العالر لامزمنة لامم نة ألحلح  مطحرد. 
لطغتتت مبتتل    حتتتن نبتتدلا اماتتنح  لر رهتتلا  رلي ر  الناتتحرن نظمتتت ألتتح   الخطححتتح

النتتحس نبتتتن نبحدت تتتحص لراتتدر المبتتتك دلحتتتحنلس املامتتر المشتتتددة ألتتتا ذلتتك لمعحلبتتتة متتت  
حخحلفتتهص لرراد ر  حبتتز  الفتحتتة متت  رشتتراف للمتته نبحدت تتح لتلنتتده  بحلقتتتء ألتتوبلا إال الببتتحت 

لبتتلا إلتتن رشتتده ص نبتتن دحتتن   ألنتتزع بحتتحب   لحبتتح  ص لل نتته رحتت  شتتبحب   ألتتوم ب   حتتتن حب
ال لتبلا.   له ذا ذهب المبك إلن مد  رخرن لححث رهب ح نبن نبحدة االانح  لا 

رمح الفتحة ألإن   انطبقلا إلن   ف لرحب مت  متدحنت   لرختذلا حعبتدل  اهلل ألحته حتتن إذا    
مح ه   نبح   المبك للتب   متحتلا طتحئعح  هللص ألبمتح مترلا ألتا الطرحت  إلتن ال  تف تتبع   

عتتته  ببتتته أل عبتتتلا هنتتتحك حعبتتتدل  اهللص ل تتتح  متتت  بحتتتن   امتتترؤ حبتتتتحع ل تتت  طعتتتحم   راع لم
لشتتراب   لحتتببغ   رخبتتحر المبتتكص لبعتتد متتدة ر تتع المبتتك إلتتن بتتودت بعتتد  للتتته ألبحتتث نتت  
هتتتؤالء الفتحتتتة الملحتتتدح  لحتتتذبح   رل ح تتت دلا ل اتتتنح  أل تتتمع بتتتذلك الشتتتخص التتتذي  تتتح  

متتتر ألواتتتحب   الحتتتز  لال تتت  نبتتتن هتتتذا اممتتتر حتتتوتح   بحلطعتتتح  لالشتتتراب ألتتتوخبره  ب تتتذا ام
ألرحم   اهلل تعحلن ب رمه ر  ضرب نبن هذان   ألنحملا لل  حنس المبك رمره  ألور ء إلتن 
هبتتحئ   م تتددًا لمحرضتتًح احتتحه  نبتتن ر  حتتوتلا ب تتؤالء الفتحتتة ألتتدللت نبتتح   لرخبتترلت رن تت  ألتتا 

  ا اممر نبن ذلك. ال  ف ألتل ه إلح   للح  ب د ال  ف نبح   لحملتلا هنحك لحنت
ب  مضت القرل  حتبل بعض ح بعضًح لل  حب  لبمبك ال حألر ربتر لال ذ تر لبعتدهح مبتك    

البود مبك احلحص ألحنق   النحس ألا شو  البعث لالقححمة إلن ألرحقح  ألرلة مؤمنة لرخترن 
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 تتتحألرةص ألحتتتز  المبتتتك الاتتتحلح حزنتتتًح شتتتدحدًا لتضتتترع إلتتتن اهلل تعتتتحلن ر  حتتتري النتتتحس هحتتتة 
ده  ب ح إلن ر  ال حنة هتحة لر  اهلل حبعث الملتنص لتلاأل  هتذا اممتر متع ارادة رحتد حرش

رنحة الغن  ر  ح د  ذلك ال  ف لحبنا به حظحرة ملنحمه ألبمتح هتد  بتحب ال  تف ا تتحقظ 
الفتحتة  متتحع   أل ب تتلا م تبشتترح  للتتحملا حاتتبل ص بت  لتتحء بعضتت   لتتبعض  تت  لببتتت  لتتحء 

 متتح لرد ألتتا اآلحتتحت ال رحمتتة ألور تتبلا رحتتده  لحشتتتري ل تت  بعضتت   حلمتتًح رل بعتتض حتتل ص 
 طعحمتًح لرلاتتلت بتحلتبطف ألتتا معحمبتتته لبنتحس ل تتا ال حشتعر ب تت  رحتتدص بت  ل تتد ر  اممتتر

لد تغحر رر ًح نبن نقب بعدمح ررن م  إحمح  النحس لتغحتر رلضتحن   لر  مب  ت  مؤمنتًح 
زة رحمتح ألترح ألطبتب مت  هتذا الفتتتن ملحتدًا بعتدمح التتحدلت إلحته لألترح هتذا المبتك ب تتذت المع ت

ر  حرحتته ال  تتف أللاتتبلا إلتتن ال  تتف لل تتدلا  تتء متتحا دنتتحت الر تتء التتن  حنتتب متتح ل تتدت 
المبتتك متت  تتتحبلت متت  نحتتحس مختلمتتًح بختتحت  لبداخبتته للحتتحت م تتتلب نبح تتح لاتتة هتتؤالء 
الفتحتتة ل حتتف هربتتلا متت  ظبتت  المبتتك حراتتًح نبتتن دحتتن  ص ألبمتتح ررن المبتتك الاتتحلح هتتتذت 

حة المبمل ة لاآلحة البحهرة رخذ المبك رهء المدحنة لححشحته حتن رتلا ال  تف ل تح  الحقحق
حلمتتًح مشتت لدًا لحتتح  ررن الفتحتتة ختتر  تتح دًا هلل تعتتحلن بتت  انتتتنق   لب تتن لهتت  ال حزالتتل  
ح تت دل  بتت  لتتحء الفتحتتة لتته رح تتح المبتتك ن تتتلدنك اهلل لنعحتتذك متت  شتتر اإلنتتس لال تت  بتت  

ررلاح   ألومر المبك ر  ح عء  ء لاحد متن   ألتا تتحبلت  ر علا إلن مضح ع   للبضت
متت  ذهتتب لحتتح   تت  البحتتء رههتت  ألتتا منحمتته حقللتتل  لتتهن اتر نتتح  متتح  نتتح ألتتا ال  تتف ننتتح  
نبن التراب حتن حل  البعث ألومر المبك ر  حلضعلا ألا تحبلت م  خشب لر  ال حتدخء 

ء ل تت  ذلتتك الحتتل  نبتتح   رحتتد لر  حبنتتن نبتتن بتتحب ال  تتف م تت دًا حاتتبا بتته النتتحس ل عتت
نحدًا نظحمًح... هذت القاة رببتت لبناحرن حقحقة البعتث لالنشتلرص رمتح ألتا دحننتح للرهننتح 
ألإ  اآلحتحت البحنتحت نبتن حقحقتة البعتث  بحترة لندحتدة للح تت مقاتلرة نبتن هتذت القاتة 

 ألقط. 
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ر ألحلقره  حقلء رح ح النحس الرؤلا اححئف هذا الل لد التا ال تعتد لال تحاتن لال تقتات
 .  و0 نبن اححئف رهء ال  ف لالرلح  نبن الرل  مح ألح ح م  هححت اإلن حز

لا   لاتتتة راتتتححب ال  تتتف متتتع الت دحتتتد لاللنحتتتد التتتذي حتتتدث ل تتت  ألتتتا ححتتتحت   ألتتتإن      
حتتحألظلا نبتتن دحتتن   ألتتا رنف تت   ألبتت  حفتنتتلاص لهمتت  ب تتبب   لتتل  ال حاتتر ل تت  منتتذ نبتترلا 

لقتتره  ال تترح  ل تتحرت   العطتترة متتح زلنتتح  تتنة لنحتت  متت  بعتتد ر  ذ تتره  ا 119نبتتح   بعتتد 
نبر  ء زمح  لم ح  حتبن ألحه القره  تشع لات   لبنحس نلرًا  دحدًا حتتن لحتح  ال تحنةص 

رنتته  نتت  ر تتلء اهلل  ححتتث رلن اإلمتتح  احمتتد ب تتندت نتت   تت ء بتت  معتتحذ نتت  ربحتته 
لحءن  م  لرر رلء  لرة ال  ف لهخرهح  حنت له نلرًا م  لدمه إلن رر ه لم  لررهح  ب ح 

 .  و2  حنت له نلرًا م  ال محء إلن امرضو
 منيجية اإلصالح والتغيير في ضوء القصة: 

ن تتد هنتتح ألتتا هتتذت ال تتلرة ال رحمتتة المن  حتتة ألتتا اإلاتتوح لالتغححتتر ألتتا  تتلرة ال  تتف    
عحف إلتتتن الحتتتلار لمنتتته إلتتتن التم تتتح ص لتتضتتتح هتتتذت المن  حتتتة  متتتح تتتتتدرج متتت  اال تضتتت

حتضتتح متت  ننلان تتح بتتوث مراحتتء متدر تتة متت  الاتتراع بتتح  الحتت  لالبحطتتء تتمبتتء رلالهتتح 
ألتتتا مرحبتتتة اال تضتتتعحف التتتذي تمببتتته لاتتتة الفتحتتتة راتتتححب ال  تتتف التتتذح  همنتتتلا بتتترب   

س نبتتتحدًا لغحتتتر اهلل تعتتتحلنص لتعرضتتتلا لبت دحتتتد بحلقتتتتء ر متتتًح إ  لتتت  حعتتتلدلا مبتتتء بقحتتتة النتتتح
لن تنبط مت  هتذت الم ملنتة المؤمنتة مت  الفتحتح  رنته لتحس مت  الح متة ألتا بداحتة التدنلة 

 ألتتار  حقتتف الم تضتتعفل  القبتتة نتتددا لنتتدة ألتتا ملا  تتة تبتتك امنظمتتة الفح تتدة لالقلحتتة 

تبتتتتتتحع متتتتتتن   الللتتتتتتت نف تتتتتته           بتتتتتتء الح متتتتتتة لالشتتتتتت حنة ألتتتتتتا التتتتتتترلي لامختتتتتتذ بحم تتتتتتبحب لا 

                                                           

تف حر حدائ  الرلح لالرححح  ألتا رلابتا القتره ص تتولحف الشتح  محمتد اممتح  بت  نبتد اهلل الشتحألعاص إاتدار دار  و0 
 .00/105المن حجص 

م تتتند اإلمتتتح  احمتتتدص تحقحتتت ن نخبتتتة متتت  العبمتتتحء بإشتتتراف التتتد تلر نبتتتد اهلل التر تتتاص مؤ  تتتة الر تتتحلةص بحتتترلتص  و2 
 .27977هتص 0721
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لحعتبتتتتتر هتتتتتذا المتتتتتن   ألتتتتتا التعبحتتتتتر لاإلاتتتتتوح  چائ ەئ ەئ  وئ وئ چ 
من  ًح منضبطًح م مًح حنفع ألا  ء زمتح  لم تح  لنبتن متدن التدهر إلتن حتل  القححمتة م  
الاتتراع بتتتح  الحتتت  لالبحطتتء ال حنت تتتاص ل تتتذا ألتتتإ  لاتتة راتتتححب ال  تتتف درس للتتتحنل  

مت  التدنحة إ  هت  تخطتلا  مي ححلة تت رر ألح ح الظرلف نف  ح مع الدنحةص لحعد ت تحلزاً 
 هذت اآلحة إذا انطبقت نبح   الظرلف نف  ح. 

ألتا المرحبتتة الم حتة التتا ا تو تتدت ألح تح لتتلن  لح تتدء نبتن ذلتتك متح ألعبته الر تتلء    
 الشتتر لال فتتر نبتتن ال محنتتة المؤمنتتة ألتتوذالله  رللانتتًح متت  العتتذاب لالمطتتحردة حتتتن ححنمتتح

(1)چک           ک   ک ک  چ هتتتح رلا إلتتتن الحبشتتتة ل تتتح  المتتتن   هنئتتتذ
للتبتتتت  تتتمحة ، 

اتبرًا هء حح تر إ   إال للله   بحربة ش حدة ل ذا زل  ح لتء ش حدًا لل  حمبك الر لء 
 .  و2 ملند   ال نةو

ب  تنتقء إلن مرحبة التم ح  ححنمح ألح و بنا لحنقحع بحلغزل نندمح  شفت نلرة امررة 
م بمة ألا  ل  م  ام لا  ألا المدحنة م  هنحك دللة لللة لتم ح  لحمححة امألراد 
 زء م   ححدة ل رامة الدللةص إذا مح لحرنحهح بمرحبة الضعف ألا زم   حدتنح  محة 

 .و1 ة  شف العلرة رلء م  القتء إذا مح للرنتص أل رحملالدة نمحر ب  حح ر 

                                                           

 .77 لرة الن حءص هحة  و0 
  225 حمع الم حنحد لالمرا حءص  وء الدح  ال حلطا ص و2 
 .22من   اإلاوح لالتعبحر ألا  لرة ال  فص ر. د. اوح  بطح ص ص و1 
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تمبتتتء هتتتذت القاتتتة ألتنتتتة المتتتحء لالنعمتتتة التتتتا لتتتد تتتتؤدي باتتتححب ح إلتتتن الغتتترلر ألن تتتد    
اححب هحتح  ال نتتح  حبتحها بمتح لدحته لحتفتحخر بنف ته لمحلته نبتن محدبته التذي ححتحلرت 
لهنح بدرت الفتنة لاحر حظب  نف ه م  خوء تالراته ألوختذ حن تب التن نف ته لتدرات ال 

لذي رنطحت هذت الخحرات م  محء لرلالد لرخذ حتعدن مت  حمب  ح إال اهلل تعحلنص ألحهلل هل ا
ن ح بحلحة.   خوء  ومه لاألتخحرت لرخذ حت ب  نبن الغحب ألا ر  ال نة ل  تبحد ربدًا لا 

ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ چ  لللتتتتته تعتتتتتحلنن

إ  اهلل  تتبححنه لمتتح رمتتر نبحتته بتاتتبحر نف تته متتع المتتؤمنح  لنتتد  طحنتتة رللئتتك  .چەئ 
طتترد هتتؤالء الفقتتراء متت  المتتؤمنح  لر  حعتتح   املنحتتحء متت  المشتتر ح  التتذح  طببتتلا منتته 

ل تت  م ب تتًح للب تتحدة م ب تتًح هختتر حتتتن ال حتتؤذله  بمنتتحظره  لرلائح تت  الم تتتقذرةص لحتتتن 
حتحه  حتتدحث النتد لبنتتد ال حقتحء ر  ال تحدة لمتتلالح  ح تمعتل    ألتتا اتعحد لاحتد لحتحتتدبل  لا 

لألا ذلك امت ح  ل برححئ   لخفض م  نزت  ... رردف ذلك بمبء ح تبح  منته ر  المتحء 
ال حنبغتتتا ر  ح تتتل  ملضتتتع ألختتتحرص منتتته ظتتتء زائتتتءص لرنتتته  بحتتترًا متتتح حاتتتحر الفقحتتتر لنحتتتًح 

نمتتح التتذي ح تتب ر  ح تتل  ر تتحس التفتتحخر لنمتتدة الت فحضتتء هتتل طحنتتة اهلل لالغنتتا ألقحتترًا لا 
لنبحدتتته لالعمتتء نبتتن متتح حرضتتحه ألتتا دار ال رامتتةص ححتتث ال حنفتتع متتحء لال بنتتل ص إال متت  

 رتن اهلل بقبب  بح . 

التف حرن لقد ضرب اهلل تعحلن المبء لحبح  ححء الفترحقح  المتؤمنح  لال تحألرح  مت  لبتء ر  
م حبتدت   لبشتدائد لالبو تحء ال فحر مع تقبب   ألا النعح  لد ناتلا رب ت  لا   المتؤمنح  متع 

ص ري چۇئ ۆئ چ  ص ري ر   تء مت  الب تتتحنح چوئ ۇئ چ  لتد رطتحنلت لتحء تعتحلنن
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ۆئ  ۈئ  ۈئ چ  صو0 رنطتتت لرخر تتت بمرهتتح  تتء نتتح  لببتتش مببغتتًح اتتحلحًح ل  تتء لامألتتراد

ص ري للتت  تتتنقص منتته شتتحئًحص ري متت  ر ب تتح لبمرهتتح نبتتن ختتوف متتح ححاتتء متت  چ  ېئ
     بمتتحرًا ألتتا نتتح  لال تعطتتا بحلقتتدر نف تته ألتتا نتتح  هختتر.. بعتتض الب تتحتح  متت  رن تتح تعطتتا

 تتتح  ن تتترًا لاحتتتدًا للفتتتظ التف حتتتر لغتتترض ر  ح تتتل  رلتتتزر لر بتتتر ،  چېئ ىئ ىئ چ 

ري ل تتتط محص ري لشتتتققنح ل تتتط ال نتتتتح  ن تتترًا  بحتتترًا تتفتتترع منتتته نتتتدة   چىئ   چ  نبعتتتحً 
 .  و2  دالء لحدل   قح ح لحزحد ب حؤهمح لت بر لبت مح

نتته       تتبححنه لتعتتحلن رنعتت  نبحتته بخحتترات التتدنحح ل تتح  لتته متتزارع ح تتتخد  ألح تتح رنلانتته لا 
لخدمتتته لال ح تعاتتتا نبحتتته شتتتاء متتت  م تتترات التتتدنحح لمبحه  تتتح للتتتذات ح لنعحم تتتح لمتتت  
بعتدهح رختتذ ححتتحلر اتتححبه ألحلمحتتحِلر هتتل اتتححب ال نتتتح  لالمحتتحَلر هتتل الر تتء المتتؤم  

ن تتحر البعتتتثالفقحتترص لح بمتته بتتحل و  التتذي حتضتتم  لحاتترح   بحالألتختتحر بحلمتتحء لالختتد  لا 

ألقتتتحء لاتتتححبه المتتتؤم  حتتتح  حتتتحلرت  ص ريو1 چىئ يئ  جب حب چ  لاإلشتتتراك بتتتحهلل تعتتتحلنن
لرا عه الحدحث رنح ر بر منك محاًل  متح تترن مت   نتحتا لزرلنتا المختبفتة لرنتز نشتحرة 

 .  و7 لرهطًح تقل  بحلذب ننا
لححاتتتء معنتتتن اآلحتتتتح  ري لدختتتء هتتتذا التتتذي  عبنتتتح لتتته  نتتتتح  متتت  رننتتتحب لرشتتت حر    

لنخحء لمعه اححبه هحتح  ال نتح ص لطحف به ألح مح مفحخرًا للتحء حتح  نتحح  متح ألح متح 
متت  رشتت حر لبمتتحر لزرلع لرن تتحر مطتتردةص متتح رظتت  ر  تفنتتن هتتذت ال نتتة ربتتدًا لال تختتربص 

                                                           

ص 0722بنتتتح  البحتتر المحتتحطص محمتتد بتت  حل تتف الشتت حر بتتحب  ححتتح  امندل تتاص دار ال تتتب العبمحتتةص بحتترلتص ل و0 
 .29ص 0المل لدص جتحقح ن نحدء احمد نبد

 .00/102؛ حدائ  الرلح لالرححح ص 0/29لبحر المححطص ا و2 
 .0/90البحر المححطص  و1 
 0/010البحر المححط  و7 
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البعتتتث لالنشتتلر متتتح رظتتت  ر  حتتل  القححمتتتة  متتتح  متتح لتتتحء لهتتل شتتتحك ألتتتا المعتتحد إلتتتن اهلل ل 
تقللل ص للد  ح  ألا  ء ذلك ظحلمتًح لنف ته إذ لضتع الشتاء ألتا لحتر ملضتعه ألقتد  تح  
رلح  به ر  ح ل  شح رًا لتبك النع  متلاضعًح لربه ال ر  ح ل   حألرًا به من رًا لمتح  تحء بته 

 اللحا لرلرته  محع الشرائع. 
 وقد لحقتو الخسارة من وجيين: 

 املءن ظنه ر  تبك ال نة ال ت بك لال تبحد مدن الحححة. 
      البتتحنان ظنتته ر  حتتل  القححمتتة لتت  ح تتل  بتت  تمنتتن رمنحتته رختترن  تتح  ألتتا شتتك من تتح ألقتتحء

ص ري لاهلل م   ح  معحد لر عتة إلتن اهلل لح تلن  لتا هنتحك رح ت  مت   چٿ ٿ چ 
هذا الحظ نند ربا لالذي  تررت نبتن هتذا الطمتع لنبتن تبتك الحمتح  الفتح رة انتقتحدت إنمتح 
حبحت اهلل بمح حبحت به ألا الدنحح لمح لته مت   رامتة لدحته للمتح لته ألحته مت  مزاحتح ا تتح  ب تح 

 ر  حنحء مح نحله. 
 واألوالد: فتنة األموال 

(1)چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ  لحء تعحلنن   
. 

لالمعنتتن هنتتح ر  اهلل  تتبححنه لتعتتحلن  عتتء اممتتلاء لاملالد ألتنتتة ري اختبتتحرًا لامتححنتتًح    
منه لبنا هد  لحعب  ا حش رل  نبح ح لحححألظل  نبح تح مت  ختوء المححألظتة نبتن حتدلدت 

ڱ ں ں ڻ  ڻ       چ  لتعتتتتتحلنن لرلامتتتتترت ر  حشتتتتتتغبل  ب تتتتتح ننتتتتتهص  متتتتتح لتتتتتحء  تتتتتبححنه

(2)چہ ھ       ھ ھ ھ ے  ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
  . 

                                                           

 .22 لرة امنفحءص اآلحة  و0 
 .9 لرة المنحألقل ص هحة  و2 
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إ  اهلل  بححنه لتعحلن هل المتفترد بحمتحتح  نبتحدت لب محتع متح حتعبت  ب تذا االمتحتح  مت  
نتته ال ح تتلز االنتتتراض نبحتته ألتتا شتتاء متت  ذلتتك    تتة مفرداتتته لزمحنتته لم حنتته لمدتتتهص لا 
رل حعترض نبن االمتحح  نف ه لل   ح لز لبم ب  ر  ح وء اهلل تعحلن لحتدنلت لحتل تء 

نبحتتتته لبمتتتتح ال حتتتن ح ألحتتتتهص لر  حقحتتتته شتتتر الفتتتتت  التتتتتا لتتتتد  إلحتتته ر  ال حمتحنتتتته بمتتتتح حشتتت 
حتعرض إلح حص للتذلك  تحءت امدنحتة المتوبلرة ألتا اال تتعحذة بتحهلل مت  الفتت  مت  ذلتك متح 

 تح  حقتلءن  الب ت  إنتا  رخر ه البخحري لم تب  نت  نحئشتة رضتا اهلل نن تح ر  النبتا 
بر لنذاب القبر لمت  ألتنتة النتحر رنلذ بك م  ال  ء لال ر  لالموب  لالمغر  لم  ألتنة الق

ص لتتذا نبتتن و0 لنتتذاب النتتحر لمتت  شتتر ألتنتتة الغنتتن لرنتتلذ بتتك متت  ألتنتتة الم تتحح التتد حءو
 .  و2 الم ب  ر  حدنل ب ذا الدنحء لال حنقطع به الر حء هلل تعحلن ر  ح نبه الفت 

 منيجيو الحوار في قصة صاحب الجنتين: 
االلتتترار بنعمتتة اهلل تعتتحلن ل تتذلك تبتتح  حتبتتح  متت  ختتوء لاتتة اتتححب ال نتتتح  ربتتر    

اآلححت مرحبة بحنحة م  مراحء الاراع بح  الح  لالبحطء لالتا حمبب ح ألا  لرة ال  تف 
 لاتتتة الاتتتححبح  التتتذح  ال حمبتتتك ري من متتتح  تتتبطحنًح نبتتتن اآلختتترص ل تتت  اختتتتحر رحتتتدهمح

د بوبتة طرح  اإلحمح ص لاختحر اآلخر طرحت  ال فتر ل تح  رمتح  الاتححب المتؤم  هنتح رحت
اختححرات رمح ر  حعتزء اححبه  متح انتتزء راتححب ال  تف الم تضتعفل  لتلم  ص لرمتح 
ر  حححربتته بتتحلقلة لحقتبتتهص لرمتتح ر  ححتتحلرت لح تتتخد  ام تتبلب العقبتتا االلنتتحنا لم حب تتة 
الح ة بحلح ة لالدلحء بحلتدلحءص لاختتحر الاتححب المتؤم  االختحتحر البحلتث لح تل  من  تًح 

لة إال لهتتل الحتتلار التتذي ح تتل  م ت تتحلًح لمقبتتلاًل حتتتن متت  الخاتتل  إ  مبحلحتتًح ألتتا التتدن

                                                           

 مع الفتح.  2/107اححح البخحريص  تحب اآلذا ص بحب الدنحء لبء ال و ص  و0 
ص 0991ال تتن  اإلل حتتة ألتتا اممتت  لال محنتتحت لامألتترادص التتد تلر نبتتد ال تترح  زحتتدا ص دار إح تتح  لبنشتتر لالتلزحتتع  و2 

 .95ص
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ادلت النحة لالدنلةص لهنح ال ح تلز ألتا هتذت الحتحالت إال الحتلار لتذا ألتإ  اآلحتة اللححتدة 

ص لهتتتا  چحئ   مئ چ  التتتتا تعبتتتر باتتتد  للالعحتتتة نتتت  متتتن   اإلاتتتوح لالتغححتتتر هنتتتح
ر ال فتتر ننتتد الحتتلار ألبحدلتته اتتححبه ال بمتتة اللححتتدة الم تتررة متترتح  ألتتا القاتتة اذ رظ تت

حلارا بحلارص اذ ت حلت  فتح القلة البشرحة بلاف   اشخحاح رمح  بطح  الح تة لالتفتل  
لاإلحمح  أل حنتت تمحتء لباتححب المتؤم ص إذًا اآل  نحت  هنتح رمتح  ت ربتة مبحترة لإلن تحب 

حد مبتدر الحتلار ألا المبحلحة لبدنحة ألا  بحء اهلل تعحلن ححث تدنل هذت الت ربة إلتن انتمت
لاالنفتحح نبن العحل  لتلاحء ر حلة اإل و  إلن ربعتد متدن ألتا راتقحع امرض مقتتدح  

التتذح  هتتح رلا التتن ألتا حتتلاره  البطحتتف متتع الن حشتا لححشتتحته ححتتث  تتح   بحلاتححبة 
 الحلار العبما المقنع بحمدلة لاآلححت البحنحتص ل ذلك ححلة الحتلار التتا ألتح تح النبتا 
 .  و0 مع مبلك امرض لرؤ حء القبحئء لالعشحئر ممح ل ع دائرة الدنلة لالقبلء ل ذا الدح 

لهنح تتضح لنح الرة لاضحة لفتنة المحء م  خوء اححب ال نتح  الذي هتحت اهلل    
  ء شاء أل فر بونع  اهلل لرن ر البعث ألوهبك اهلل ال نتح  بمح ألح مح م  زرلع لبمحر

شرحةدر ح لتنبحه نبن ند  االلترار بنعمة المحء لاملالد ألإن ح ألا لرن حرص انطحت للبب

ی جئ حئ مئ   ىئ يئ   جب چ  ري لحظة لبمشحئة خحلق ح ت ل   مح لحء تعحلنن

جث مث ىث يث  حج مج جح   يتحب خب مب ىب يب جت  حت خت مت ىت

(2)چپ پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ
 . 

لان تتتح ألحنحتتتةص لتتتتذ ر  التتتدنححلالعاتتتمة متتت  ألتنتتتة المتتتحء لاملالد ت تتتل  ألتتتا أل تتت  حقحقتتتة     
  اآلخرة لان ح ها البحلحة.

                                                           

 .29من  ححت ألا اإلاوح لالتغححرص درا ة تواحبحة تطبحقحةص ر. د. اوح  بطح ص ص و0 
 .70-75 لرة ال  فص اآلححت  و2 
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 المناسبة:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ چ  لللتتتتتتتتتتتته تعتتتتتتتتتتتتتحلنن   

منح تتتتبة هتتتتذت اآلحتتتتحت لمتتتتح لبب تتتتح ر  اهلل  تتتتبححنه لتعتتتتحلن لمتتتتح ذ تتتتر لاتتتتص ،  چېئ
المشتتتر ح  التتتذح  األتختتترلا نبتتتن ألقتتتراء المتتتؤمنح  ب بتتترة اممتتتلاء لامناتتتحر لامتنعتتتلا نتتت  

 لئو حشتر لا مع رللئك الضعفحء لالفقراء ألا م بس لاحتد للتئو حضلر م بس النبا 
متتتع الخضتتتر  حتتتؤذله  بمنتتتحظره  لرلائح تتت ص لفتتتن نبتتتن ذلتتتك بتتتذ ر لاتتتص مل تتتن 

لحبح  ب ح ر  مل تن متع  لنته نبحتًح اتحدلًح رر تبه اهلل إلتن بنتا إ ترائحء بشتحرًا لنتذحرًا لهتل 
 بتتح  اهلل رمتتر ر  حتتذهب إلتتن الخضتتر لحتتتعب  منتته متتح لتت  حتعبمتته لألتتا ذلتتك دلحتتء نبتتن ر  

 التلاضع خحر م  الت بر. 
للتد  تح   تن الذي  ح  مع مل ن هل حلشتع بت  نتل  بت  األراشتح  بت  حل تف لالف   

حخدمه لحتعب  منه لالعرب ت ما الخحد  ألتن م  الختد  ر بتر متح ح لنتل  ألتا  ت  الفتتلة 
 مح حطبقل  نبن العبتد ألتتن ل تحء ألتا الحتدحث الاتححح  لحقتء رحتد   ألتتحي لألتتحتاص لال 

 اب الشرنحة. لهذا م  محح   اآلد و0 حقء نبدي لنبدتاو
لالخضرن بفتح الخحء ل  ر الضحد ل  لن حن لقتب لاتححب مل تن لا تمه ببحتح بفتتح    

البحء ل  ل  الو ... لم  العبمحء م  حقلء رنه نبا. مت  لتحء ب تذا ال تحلطا ألتا  تحبته 
   1و2 االتقح 

                                                           

 7275ص لاححح م ب ص 2717اححح البخحريص  و0 
 -لبنتتتتح   -و اإلتقتتتح  ألتتتتا نبتتتتل  القتتتره ص تتتتتولحفن  تتتتوء التتتدح  نبتتتتد التتتترحم  ال تتتحلطاص دار النشتتتترن دار الف تتتتر 2 

 0/212 ص الطبعةن امللنص تحقح ن  عحد المندلب0990 -هت00700
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 وليم أدلة عمى ذلك منيا: 

ۆ  چ  لالرحمتتتتتة النبتتتتتلة بتتتتتدلحء لللتتتتته تعتتتتتحلنن، چڍ ڌ ڌ  ڎ چ  لللتتتتتهن .1

 .چ ۆ ۈ ۈ

لهتتذا حقتضتتا رنتته نبمتته بتتو لا تتطة معبتت  ، چڎ ڈ ڈ ژ چ : لللتته تعتتحلن .2
 لال إرشحد مرشد ل ء م   ح  ذلك  ح  نبحح. 

 لالنبا ال حتعب  م  لرحب.، چک گ گ   ک ک  چ  إنه لحء له مل نن .3

 ري بء لد ألعبته بلحا م  اهلل لهذا دلحء النبلة.، چ  ۈئ ۈئ  ېئ ېئچ : إنه لحء
رلحتتتت ألتتتا لاتتتة الخضتتتر متتتع مل تتتن المتتتذ لرة ألتتتا ال تتتتحب العزحتتتز رححدحتتتث  بحتتترة    

لرلاحتتحت مختبفتتة لا   متت  رتتت  الرلاحتتحت لراتتح ح متتح رلن الشتتحخح  نتت   تتعحد بتت   بحتتر 
ص لتتحءن لبتتت البتت  نبتتحسن إ  نلنتتًح الب تتحلا حتتزن  ر  مل تتن اتتححب نتت  ابتت  نبتتحس 

ذب نتدل اهللص حتدبنح ربتا الخضر لحس مل ن اححب بنا إ ترائحءص لتحء ابت  نبتحسن  ت
حقلءن إ  مل ن لح  خطحبتًح ألتا بنتا إ ترائحء أل تئء ري  ب   عب رنه  مع ر لء اهلل 

النتتحس رنبتت  ألقتتحءن رنتتح ألعتتتب اهلل نبحتته إذ لتت  حتترد العبتت  إلحتته ألتتولحن اهلل إلحتته إ  لتتا نبتتدًا 
 بم مع البحرح  هل رنب  منك لحء مل تنن حتح رب أل حتف لتا بتهن لتحءن توختذ معتك حلتتحً 
ألت عبه ألا م تء ألححبمح ألقدت الحتلت أل تل بت فص ألوختذ حلتتًح أل عبته ألتا م تتء بت  انطبت ص 
لانطبتتت  معتتته ألتتتتحت حلشتتتع بتتت  نتتتل  حتتتتن رتحتتتح اتتتخرة لضتتتعح رؤل تتت مح ألنحمتتتح لاضتتتطرب 
الحلت ألا الم تء ألخرج منته أل تقط ألتا البحتر ألحتختذ  تبحبه ألتا البحتر  تربًح لرم تك اهلل 

     مبتتء الطتتتح ص ألبمتتح ا تتتحقظ لتتتحء مل تتن لفتتتتحت نتت  الحتتلت  رحتتته ألتتا المتتحء ألاتتتحر نبحتته

ص لتتتتتتحءن للتتتتتت  ح تتتتتتد مل تتتتتتن الر تتتتتتء  چٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀچ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ  چ  حتن  حلز الم ح  الذي رمرت اهلل به ألقحء لته ألتتحت
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لتتتتتتتتتحء أل تتتتتتتتتح  لبحتتتتتتتتتلت ،  چڦ ڦ  ڦ ڦ        ڄ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

لتحء ،  چچ چ چ  چ  ڃڃ ڃ            ڃ ڄچ  ربًح للمل ن لألتتحت ن بتًح ألقتحء مل تن
 فحح  حزن  نحس ر  تبتك الاتخرة  ننتدهح نتح  الححتحة ال حاتحب محؤهتح محتتًح إال نتحشص 
لحءن ل ح  لتد ر تء منتهص ألبمتح لطتر نبحته المتحء نتحشص لتحءن ألر عتح حقاتح  ربرهمتح حتتن 
 انت حتتتح إلتتتن الاتتتخرة ألتتتإذا ر تتتء م تتت ن ببلبتتتهص أل تتتب  نبحتتته مل تتتن ألقتتتحء الخضتتتر لرتتتتن
بورضتتتك ال تتتو ص لتتتحءن رنتتتح مل تتتنص لتتتحءن مل تتتن بنتتتا إ تتترائحءص لتتتحءن نعتتت ص لتتتحءن رتحتتتتك 

حتتح مل تتن رنتتا نبتتن نبتت  ،  چڳ   ڱ ڱ  ڱ ڱ چ  لتتحءن لتعبمنتتا ممتتح نبمتتت رشتتدًاص
 م  اهلل نبمنحته ال تعبمته رنتت لرنتت نبتن نبت  مت  اهلل نبمتك بته ال رنبمتهص لتحء مل تنن

ڭ ڭ ۇ چ : خضتتتتتتتتترص ألقتتتتتتتتتحء لتتتتتتتتته ال چہ ھ    ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ 

ألحنطبقح حمشحح  نبن  تححء البحترص ألمترت ب متح ،  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  
 فحنة أل بمتله  ر  ححمبتله  ألعرألتلا الخضتر ألحمبتلت بغحتر نتلٍء ألبمتح ر بتلا ألتا ال تفحنة لت  
حف تتو إال لالخضتتر لتتد لبتتع للحتتًح متت  رلتتلاح ال تتفحنة بحلقتتدل  ألقتتحء لتته مل تتنن لتتل  حمبلنتتح 

ۆئ ۈئ چ   فحنت   ألخربت ح لتغتر  رهب تح لقتد  ئتت شتحئًح امتراص لتحءنبغحر نلء نمدت إلن 

ی ی ی ی جئ    حئ مئ ىئ چ : ألقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحء مل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن،  چۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ 

أل حنتت امللتن مت  مل تن ن تححنًح لتحءن ل تحء ناتفلر  لحءن للحء ر لء اهلل ، چيئ
ألللع نبن حرف ال فحنة ألنقر ألا البحر نقترة ألقتحء لته الخضترن متح نقتص نبمتا لنبمتك 

العافلر الذي للع نبن حرف ال تفحنة مت  هتذا البحتر بت     اهلل إال مح نقص هذام  نب
خر ح م  ال تفحنة ألبحنمتح همتح حمشتحح  نبتن ال تححء اذ اباتر الخضتر لومتًح حبعتب متع 

خت مت ىت يت       چ  بحتتدت ألحلتبعتته بحتتدت ألقتبتته ألقتتحء مل تتنن الغبمتتح  ألوختتذ الخضتتر رر تته
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لتتتتحء لهتتتتذت رشتتتتد ،  چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ ،  چجث مث ىث يث حج 

ڤ ڤ چ ،  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ    ٿڀ ڀ       ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ  متتت  امللتتتن

،  چ  چڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چ

، چڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ چ  لحء محئء ألقحء الخضر بحتدت ه تذا ألولحمتهص ألقتحء مل تنن 

 ص ألقتتتتتتتتتتتتحء ر تتتتتتتتتتتتلء اهلل  چژ ڑ    ڑ ک      ک ک ک  ژڌ ڎ ڎ ڈ   ڈچ 
 .  و0 لددنح ر  مل ن  ح  حقص اهلل نبحنح م  خبرهمح

،  چڱ ں ں ڻ ڻ      ڻ ڻ چ لتتتتحء  تتتتعحد بتتتت   بحتتتتر ل تتتتح  ابتتتت  نبتتتتحس     

لبقحتتتتتتتتتتتتة ،  چۀ ہ     ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  چ  ل تتتتتتتتتتتح  حقتتتتتتتتتتترر
رلاحتتتحت  تتتعحد بتتت   بحتتتر نتتت  ابتتت  نبتتتحس نتتت  ربتتتا بتتت   عتتتب ملاألقتتتة ل تتتذت الرلاحتتتة ألتتتا 
المعنتتن. لتمبتتء لاتتة  تتحدنح مل تتن متتع الخضتتر مبخاتتًح لفتنتتة العبتت  ححنمتتح ظتت   تتحدنح 

رنتتته رنبتتت  رهتتتء امرض ألتتتولحن اهلل تعتتتحلن لتتته ر  هنتتتحك متتت  هتتتل رنبتتت  منتتته  مل تتتن 
ألعبته الخضتر منته لت  ح ت  لته نبت  بحلح متة ألذهب لبقحئه لالتعب  منه ألب  حابر نبتن متح 

نمتتح رختتذ امألعتتحء بظحهرهتتح  لالمقحاتتد متت  لراء امألعتتحء التتتا حتتدبت نبتتن حتتد الخضتتر لا 

ہ ھ    ھ ھ ھ چ : ذلتتك العاتتمة متت  هتتذت الفتنتتة بقللتته تعتتحلن ألقتتطص لتتتوتا بعتتد

(2)چے ے ۓ ۓ 
ألحلعاتتتتمة متتتت  هتتتتذت الفتنتتتتة هتتتتا التلاضتتتتع لنتتتتد  الغتتتترلر بتتتتحلعب  ، 

لالتحمتتتء لنتتتد  الح تتت  نبتتتن االمتتتلر بظلاهرهتتتح ألتتتحهلل انبتتت  بخحئنتتتة االنتتتح  لبمتتتح لالاتتتبر 
 تخفا الادلر لال ح تبنن م  هذت القحندة احد م مح  حنت منزلته .

                                                           

 .7275؛ لاححح م ب ص 5/2717اححح البخحريص  و0 
 .09 لرة ال  فص هحة  و2 
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 قصة ذي القرنين: 
الح لد لانت تن ال تو  ححتث انت تن  لمح ر حب  بححنه لتعحلن ن   ؤالح  م   ؤاالت   

مح شترع  تبححنه ألتا ال تؤاء البحلتث لال تلاب ننتهص ألتحلمراد بحل تحئبح  هت  الح تلد رل  فتحر 
لتترحش بتبقحتتن  ص ألقتتحءن  لح تتوللنكوص ري ح تتولك حتتح محمتتد الح تتلدص رل  فتتحر لتترحش بتبقتتح  

لتتء    بحتته الح تتلد  تتؤاء اختبتتحر لامتحتتح   نتت  ذي القتترنح وص ألوشتتحر  تتبححنه لتعتتحلن لن
وص  تتولص نبتتح   لااتتًح لاألحتتًح  حمعتتًح لمتتح ترحتتدل  رنبمنحتته ربتتا   تتوتبل نبتتح   منتته ذ تترا

وص ري لتذي القترنح   حتف حشتحء بححتث حاتء  إنتح م نتح لته لرخبرنا به ب  بدر بحلتفاتحء  
إلتتن  محتتع م تتحل  ح لحظ تتر نبتتن  تتحئر مبل  تتحن ري  عبنتتح لتته لتتدرة نبتتن التاتترف ألتتا 

ر لالرري لنبن ام بحب ححث  خر له ال ححب لب تط لته النتلر امرض م  ححث التدبح
ل ح  البحء لالن حر نبحه  لاء ألا الضلءص ل ت ء نبحته ال تحر ألتا امرض لهتتحت اهلل مت  
 ء ام بحب لحاء إلن المقالد بإذ  اهلل تعحلن لحم  بقحع امرض نتداًل حتتن إذا ببتش 

ب بححتتث ال حم تت  لتته م حلزتتته منت تتن امرض ص ري ببتتش منت تتن امرض متت    تتة المغتتر 
لللتتتف نبتتتن ححألتتتة البحتتتر ص ري الشتتتمس  ون تتتح تغتتترب ألتتتا نتتتح   حمئتتتةو ري ذات طتتتح  
ر لد شدحد ال خلنةص لالمفحد هنتح رنته ببتش بتودًا ال ببتد بعتدهح تغترب نبح تح الشتمس إذ لت  
ح   نمرا  إال مح نرأللت ن  بحر الظبمحت أل ل لد  حر إلتن هتذا الم تح  ألل تد الشتمس 

 .  و0 تغحب ألحه ون ح 

                                                           

هتتتتتص 0711ص 0رص لبحتتتتحألظ نبتتتتد التتتترحم  ال تتتتحلطاص بحتتتترلتص دار الف تتتترص طالتتتتدر المنبتتتتلر ألتتتتا التف تتتتحر المتتتتوبل  و0 
وص 0027؛ لحنظرن رلح البحح ص إل محنحء افا بت  ماتطفن اإل تومبللا الخبتلاتا ربتل الفتداء  ت 5/102ج
 .5/012ج
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لمتتتح ذ تتتر اهلل  تتتبححنه لتعتتتحلن لاتتتة الخضتتتر رنقب تتتح بتتتذ ر لاتتتة ذي القتتترنح  لرحوتتتته 
التتبوث إلتتن الغتترب لالشتتر  لمتت  بتت  بنتتحء ال تتد ألتتا ل تته حتتو لج لمتتو لج لهتتا القاتتتة 
الرابعة م  القاص المذ لرة ألا هذت ال لرة ل محع ح تترتبط بحلعقحتدة لاإلحمتح  لالتم تح  

 بو بحلمبك الاحلح ذل القرنح  لهل ال دف امابا لبقاة. لعبحدت المؤمنح  مم
 أسباب نزول اآليات: 

 چ   حئ  مئ ىئ يئچ  للله تعحلنن

 تتبب نزللتته متتح رلي نتت  لتتتحدة لتتحء إ  الح تتلد  تتوللا النبتتا نتت  ذي القتترنح  ألتتونزء اهلل 

لالمتتتتراد بتتتتذي القتتتترنح  ألتتتتا اآلحتتتتة ال رحمتتتتة هتتتتل ذي  چ حئ  مئ ىئ يئچ  تعتتتتحلنن
ص لا تتتمه ا تتت ندر بتتت  ألحبقتتتلس الحلنتتتحنا مبتتتك التتتدنحح بو تتترهح  متتتح لتتتحء و0 القتتترنح  ام بتتتر

م حهد مبتك امرض رربعتةن مؤمنتح  ل تحألرا ص ألحلمؤمنتح   تبحمح  لذل القترنح ص لال تحألرا  
نبتن متح حتوتا ل نته  نمرلد لبختنارص ل ح  ذل القرنح  بعد نمرلد ألا ن تد إبتراهح  

 نبن مح لحللا.  نحش زمنًح طلحًو رلفًح ل تمحئة  نة تقرحبحً 

نمتح  تح   ن  و2 لحء اب   بحر ألا البداحة لالن ححة    لالاححح رنه متح  تح  نبحتًح لال مب تًح لا 
 مبح ًح احلحًح نحداًل مبك املحلح  لل ر رهب ح م  المبلك للحره  لانقحدت له البود. 

 منيجية اإلصالح في القصة: 
لقتترنح  لدرا تتت ح من تتح تمبتتء نمتتلذج متت  المفحتتد هنتتح ر  نبتفتتت إلتتن رهمحتتة لاتتة ذي ا   

الحح   لال بطح  العحدء لا   اللللف نندهح رمر ضرلري  دًا خالاًح ألا هتذا الللتت 
التتذي تعحشتته اممتتة اإل تتومحة. رال لهتتا مرحبتتة التم تتح  مهتتء الحتت  لحمبب تتح ألتتا  تتلرة 

ال رح  بقلله  ال  ف لاة ذي القرنح  الذي حمبء ذرلة القمة لبح  الذي نبر ننه القره 
                                                           

 .5/022رلح البحح ص  و0 
 0/299البداحة لالن ححة الب   بحر /و2 



 231  
 

     

   
 

  الفتن األربع في سورة الكهف

 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة
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(1)چٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ       پ ڀ چ  تعتتتتتتحلنن
ري ا تتتتتتتفحد متتتتتت  هتتتتتتذت ام تتتتتتبحب ، 

المتمببتة بحإلم حنتحت ال حئبتة ألتا امختذ بحم تبحب لالنتزلء إلتن النتحس ألتا مغترب الشتتمس 
لمشتترل ح لمتتح بتتح  ذلتتكص لدختتء إلتتن منتتحط  امن تتحر لالبحتتحر لال تتدلد  تتا ححقتت  العتتدء 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ذا لحنشتترت ل تتح  شتتعحرت ألتتا هتت

(2)چک ک  گ گ گ   کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک
لهتتتتتتتذا هتتتتتتتل رنبتتتتتتتن م تتتتتتتتلححت ، 

اإلاوح لالتغححر بو بر اإلم حنحت المتححة لا تخدا  ال بطة القضحئحة لالتنفحذحتة إللترار 
العتتتدء لم حألتتتوة المح تتتنح  الاتتتحلحح ... ألححنمتتتح شتتت ح النتتتحس متتت  حتتتو لج لمتتتو لج  تتتح  

لهنتتح القتتلة تمبتتء  تتء  لانتتب القتتلة ، چی ی  چ المتتن   المنح تتب لالمقنتتع لمتت  طببتتلا 
 .  و1 حة لالمعنلحةص للة ملا  ة الظب  لالطغحح  لاالنتداءالمحد
بعد ال  رة لتو حس الدللة ححث  تح  لته خطتحب متع المتحرلح   لهذا مح ألعبه النبا    

 .  و7 لتمبء ألا للله بعد لزلة امحزاب  اآل  نغزله  لال حغزلننحو
    للتتتء مئتتحت متت  نتتح با الع تتلد لالملابحتت  متت  ح تتلد بنتتا لرحظتتة لنفتتح نتت  رهتتء م تتة    
. لنفتتح نتت  الن تتحء لاملالد التتذح  ا تترلا متت  لتتزلة حنتتح ص للتت  و5 اذهبتتلا ألتتونت  الطبقتتحءو  

حتاتترف  متتح تفعتتء دلء إ تتومحة برمت تتح  ون تتح  محنتتة م تضتتعفة ألتتا النظتتح  العتتحلما 
 ال دحد. 

                                                           

 .27 لرة ال  فص هحة  و0 
 .22-27فص اآلححت  لرة ال   و2 
 .71 لرة ال  ف من   التغححر لاإلاوحص د. اوح  بطح ص ص و1 
؛ حبحتة امللحتحءص اماتب حناص 2/000نبن امحتزابص  البداحة لالن ححةص الب   بحر الدمشقاص ألاء ألا دنحئه  و7 

 .7/051ج
 .2/292م ةص  الب   بحر افة دخلله  البداحة لالن ححةص و5 
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مبتحاًل لفتنتة ال تبطة لالُمبتك إال ر  هتذا المبتك حمبتء العدالتة لالقتلة  لتعد لاة ذي القرنح 
ألا شخاحته التا حبحهح اهلل له لم نه م   محتع ام تبحب التتا تعحنته نبتن نشتر العتدء 
لالخحتتتر ألتتتا م تمتتتع  تتتح  ت تتتلدت الغللحئحتتتتة المتمببتتتة بحتتتو لج لمتتتو لج ححتتتث مبتتتك هتتتتذا 

ن متتت  ر  حنتقتتتء متتت  مشتتتر  امرض إلتتتن ال تتتبطح  العتتتحدء العبتتت  لالقتتتلة لم نتتته اهلل تعتتتحل
مغرب تتح لحنشتتر الخحتتر حتتتن لاتتء إلتتن لتتل  للتتع نبتتح   الظبتت  ألونتتحن   نبتتن بنتتحء ال تتد 
التتذي متتح زاء لحئمتتًح رلتت  رنتته متت  الغحبحتتحت التتتا اهلل رنبتت  ب تتح لبم حن تتح ألتتإ  هتتذت ال تتبطة 

  التتذح  تعتد متت  الفتتت  التتتا ابتبتتن ب تح العدحتتد متت  المبتتلك ألتتا ناترنح الحتتحلا للحتتره  متت
 حت نمل  لحترر ل  لحت بطل  نبن رلحب الغحر لل  حرانلا ألح   حقل  اهلل تعحلن. 

گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ  لتتتتوتا هحتتتة العاتتتمة متتت  هتتتذت الفتنتتتة لمتتتح حشتتتحب  ح   

(1)چڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ 
ألحلعاتتتتتتتمة متتتتتتت  هتتتتتتتذت الفتتتتتتتت  هتتتتتتتا ، 

 اإلخوص هلل ألا امنمحء لتذ ر اآلخرة. 
ل ذا ت د ر  العامة م  هذت الفت  ن دهح ألا هخر هحة م   لرة ال  تف تر تز نبتن    

يئ  جب     حب خب     مب ىب يب جت حت   خت     چ العاتتمة ال حمبتتة متت  الفتتت  بتتتذ ر الحتتل  اآلختتر 

(2)چيت جث           مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس  ىتمت
. 

                                                           

 .017-011ال  فص اآلححت   لرة و0 
 .001ال  فص هحة  و2 
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رمتتته إلتتن متتح حعاتتم ح متت  ألتنتتة الم تتحح التتد حء ألقتتد تتترك رمتتته نبتتن  ررشتتد النبتتا    
خحتترًا إال دء رمتتته  المح تتة البحضتتحء لحب تتح  ن حرهتتح ال حزحتتش نن تتح إال هحلتتكص ألبتت  حتتدع 

 نبحهص لال شرا إال حذرهح منهص لم   مبة متح حتذر منته ألتنتة الم تحح التد حء من تح رنظت 
ألتنة تلا   تح اممتة إلتن لحتح  ال تحنة ل تح   تء نبتا حنتذر رمتته امنتلر التد حء لاختتص 

بزححدة التحذحر لاإلنذار للد بتح  اهلل لته  بحترا مت  اتفحت التد حء لححتذر رمتتهص  محمد 
خحت  النبحح  للتد ررشتدنح  ألإنه خحرج ألا هذت اممة ال مححلةص من ح هخر امم  لمحمد 

شتحدات العظحمتة لتن تل رمتته مت  هتذت الفتنتة ال بحترة لالتتا ن توء اهلل بتبعض اإلر  النبا 
 تعحلن ر  حعحألحنح لحعحذنح من ح.

التم ك بحإل و  لالت بح ب وح اإلحمح  لمعرألة ر محء اهلل لافحته الح نن التتا ال    
حشتتحر ه ألح تتح رحتتدص ألتتحعب  ر  التتد حء بشتتر حو تتء لحشتتربص لا   اهلل تعتتحلن منتتزت نتت  ذلتتك 

نه ال رحد حرن ربه حتن حملت لالد حء حترات النتحس لا   ا لد حء رنلر لاهلل لحس بونلر لا 
 نند خرل ه مؤمن   ل حألره . 

التعلذ م  ألتنتة التد حءص ال تحمح ألتا الاتوةص للتد لردت بتذلك امححدحتث الاتحححةص    
 تح  حتدنل  ر  الر تلء    ألمن ح مح رلات الشتحخح  لالن تحئا نت  نحئشتة زلج النبتا 

 .  و0 ألا الاوة الب   إنا رنلذ بك م  نذاب القبر لرنلذ بك م  ألتنة الم حح الد حءو
 

                                                           

؛ لاتتححح م تتب ص  تتتحب الم تتح د لملاضتتع 2/107اتتححح البختتحريص  تتتحب اآلذا ص بتتحب التتدنحء لبتتء ال تتو ص  و0 
 .5/27الاوةص بحب التعلذ م  نذاب القبر لنذاب   ن ص 
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لرلن البختتحري نتت  ماتتعب بتت   تتعد بتت  ربتتا للتتحص لتتحء  تتح   تتعد حتتومر بخمتتس     
و حعنتتان  لرنتتلذ بتتك متت  ألتنتتة التتدنحح إنتته  تتح  حتتومر ب تت  من تتح   لحتتذ ره  نتت  النبتتا 

 .  و0 ألتنة الد حء
و  ألتنتتتة التتتدنحح نبتتتن ألتنتتتة التتتد حء إشتتتحرة إلتتتن ر  ألتنتتتة التتتد حء رنظتتت  الفتتتت  لألتتتا إطتتت  

 . و2 اللالعة ألا الدنحح
ن إذا تشتت د رحتتد   ألبح تتتعذ لتتحء ر تتلء اهلل  لتتحءن لرلن م تتب  نتت  ربتتا هرحتترة     

بتتحهلل متت  رربتتع حقتتلءن الب تت  إنتتا رنتتلذ بتتك متت  نتتذاب   تتن ص لمتت  نتتذاب القبتترص لألتنتتة 
  .و1 م  شر ألتنة الم حح الد حءالمححح لالممحتص ل 

حتتتومر ابنتتته بإنتتتحدة الاتتتوة إذا لتتت  حقتتترر ب تتتذا التتتدنحء ألتتتا  و7 للرد ر  اإلمتتتح  طتتتحللس    
اوتهص لهذا دلحء نبن حرص ال بف نبن تعبح  ربنحئ   هتذا التدنحء العظتح . للرد ألتا 

        حقتتتتلءن م متتتتع الزلائتتتتد لب حبمتتتتا نتتتت  الاتتتتعب بتتتت   بحمتتتتة لتتتتحءن  تتتتمعت ر تتتتلء اهلل 
ال حختتتتترج التتتتتد حء حتتتتتتن حتتتتتذهب النتتتتتحس نتتتتت  ذ تتتتترت لحتتتتتتن تتتتتتترك امئمتتتتتة ذ تتتتترت نبتتتتتن   

 .  و5 المنحبرو

                                                           

 .00/077 اححح البخحريص  تحب الدنلاتص بحب التعلذ م  نذاب القبر لنذاب   ن ص و0 
 .00/079ألتح البحريص  و2 
ص متتع شتترح 5/27اتححح م تتب ص  تتتحب الم تتح د لملاضتتع الاتوة بتتحب التعتتلذ متت  نتتذاب القبتر لنتتذاب   تتن ص  و1 

 النللي.
طتتحللس بتت   ح تتح  الحمتتحنا ربتتل نبتتد التترحم  متت   بتتحر التتتحبعح  ردرك خم تتح  متت  الاتتححبة لحتت  رربعتتح   هتتل و7 

 و.01-2/ 5هتص رنظرن ت ذحب الت ذحبص لبححألظ اب  ح رص 010ح ة ل ح  م ت حب الدنلة تلألا  نة 
ص 2تتتتحبص بحتتتترلتص طم متتتع الزلائتتتد لمنبتتتع الفلائتتتدص لب حبمتتتتا نتتتلر التتتدح  نبتتتا بتتت  ربتتتتا ب تتتر ال حبمتتتاص دار ال  و5 

0907.  
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بقراءة أللاتح  لرة ال  ف نبن الد حء حح  ظ لرت لرمر  تء م تب   للد رمر النبا    
بحفظ ح لالحرص نبح ح لألا بعض الرلاححت خلاتحم تح لذلتك بقتراءة نشترهححت مت  رلل تح 

 رل هخرهح. 
       مححدحث ألا ذلتك متح رلات م تب  مت  حتدحث النتلاس بت   تمعح  التذي ألحته لللته لم  ا

 .  و0 و م  ردر ه من   ألبحقرر نبحه أللاتح  لرة ال  ف  
 .  و2 لحء م ب   لحء شعبة م  هخر  لرة ال  ف للحء همح ن م  رلء ال  فو

 بب ذلك متح ألتا رلل تح مت  الع حئتب لاآلحتحت ألمت  تتدبرهح لت   لحء النللي رحمه اهلل     

(3)چڍ ڌ ڌ       ڎ ڎ   چ حفتت  بحلد حء ل ذلك هخرهح للله تعحلنن 
. 

لال شتتتك ألتتتا ر   تتتلرة ال  تتتف ل تتتح شتتتو  نظتتتح  ألفح تتتح متتت  اآلحتتتحت البتتتحهرات  قاتتتة    
راتتتححب ال  تتتف للاتتتة مل تتتن متتتع الخضتتتر للاتتتة ذي القتتترنح  لبنتتتحءت لب تتتد العظتتتح  
حتتحئًو دل  حتتو لج لمتتو لج لاببتتحت البعتتث لالنشتتلر لالتتنف  ألتتا الاتتلر لبحتتح  امخ تترح  

 لة لالعمن. رنمحاًل له  حح بل  رن   نبن ال دن له  نبن الضو
لل ذا ألإ  ألتنة الم حح الد حء نظحمة  دًا ألإ  االهتمح  بحلتل ح حت النبلحتة العظحمتة    

رمتتتتته نبتتتتن االلتتتتتزا  ب تتتتح لالحفتتتتحظ نبح تتتتح لالمدالمتتتتة نبتتتتن لراءت تتتتح  التتتتتا حنبتتتته النبتتتتا 
 لتردحدهح ألا تحححت  ء اوة لألا  ء  معة. 

ص لنح تتتن هتتتل التتتذي حقتتتتء  لمتتت  البطتتتحئف ر  القتتتره  ال تتترح  ذ تتتر نتتتزلء نح تتتن   
التتد حء ألتتح تفن بتتذ ر م تتحح ال تتدن نتت  ذ تتر م تتحح الضتتولة لنتتحدة العتترب إن تتح ت تفتتا 

 بذ ر رحد الضدح  دل  اآلخر. 

                                                           

 .02/05اححح م ب   تحب الفت ص بحب ذ ر الد حءص  و0 
 مع شرح النللي. 91-0/92اححح م ب ص  تحب اوة الم حألرح ص بحب ألضء  لرة ال  ف لهحة ال ر اص  و2 
 . 0/91شرح النللي لم ب ص  و1 
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ       ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ چ  لتتتتتتتحء تعتتتتتتتحلنن   

(1)چ  ڦ   ڄ
. 

لهتتذت اآلحتتحت هتتا التتد حء لطبتتلع الشتتمس متت  مغرب تتح لالدابتتة لهتتا المتتذ لرة ألتتا تف تتحر  
لتتحءن لتتحء ر تتلء اهلل  هتتذت اآلحتتة  متتح لرد ألتتا حتتدحث م تتب  لالترمتتذي نتت  ربتتا هرحتترة 

 ن  بوث إذا خر   ال حنفع نف ًح إحمحن ح لت  ت ت  همنتت مت  لبتء رل   تبت ألتا إحمحن تح
 .  و2 لالد حء لدابة امرضوخحرًاص طبلع الشمس م  مغرب ح 

لتتحء ابتت  ح تتر رحمتته اهلل  لهتتذا إ  ببتتت أل تتل رح تت  ام لبتتةص ألح تتل  متت   مبتتة متتح    
 .  و1 ببححنه لالعب  نند اهللو ت فء به النبا 

للتتحء ابتت  ح تتر رحضتتًح إ  ال تتؤاء نتت  نتتد  ذ تتر التتد حء ألتتا القتتره  ال حتتزاء لاردًا م    
 .  و7 ة ال  ف لألتنت   لرحبة م  ألتنة الد حءاهلل تعحلن ذ ر حو لج لمو لج ألا  لر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .052 لرة اإلنعح ص هحة  و0 
مع الفتح؛ ل حمع الترمذي ألا تحفتة  2/095  الذي ال حقبء ألحه إحمح ص اححح م ب ص  تحب اإلحمح ص بحب الزم و2 

 .2/779امحلذيص 
 .01/92ألتح البحريص  و1 
 .92-01/90ألتح البحريص  و7 
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إلتن لحتتح  ال تحنة لذلتتك ب تبب متتح حخبتت   ألتنتة التتد حء رنظت  الفتتت  منتذ خبتت  هد     
اهلل معه مت  الختلار  العظحمتة التتا تب تر العقتلءص لتححتر املبتحب ألقتد لرد ر  معته  نتة 
 لنحر ل نته نحر لنحرت  نةص لا   معته رن تحر المتحء ل بتحء الخحتر لحتومر ال تمحء ر  تمطتر

نظحمتتتة ألتمطتتتر لامرض ر  تنبتتتت ألتنبتتتت لتتبعتتته  نتتتلز امرض لحقطتتتع امرض ب تتترنة 
   رنة الغحث ا تدبرته الرحح إلن لحر ذلك م  الخلار .

 ل تتء ذلتتك  تتحءت بتته رححدحتتث اتتحححةص ألمن تتح متتح رلات اإلمتتح  م تتب  نتت  حذحفتتة    
ن  التتد حء رنتتلر العتتح  الح تترنص  فتتحء الشتتعرص معتته  نتتة لنتتحر لتتحءن لتتحء ر تتلء اهلل 
 .  و0 ألنحرت  نة ل نته نحرو

ن  منتح رنبت  بمتح متع التد حء لحءن لحء ر لء اهلل  لرلن م ب  رحضًح ن  حذحفة    
منتتهص معتته ن تترا  ح رحتتح  رحتتدهمح رري العتتح  متتحء ربتتحض لاآلختتر رري العتتح  نتتحر تتتو  ص 
ألإمح ردر ت  رحتٌدص ألبحتوت الن تر التذي حترات نتحرًاص للتحغمض بت  لحطتوطئ رر تهص ألحشترب منته 

 .  و2 ألإنه محء بحردو
إ  التتذي حظ تتر نبتتن حتتد التتد حء متت  اآلحتتحت  و1 بتتاالتتذي ح منتتح هنتتح  متتح لتتحء ابتت  العر    

تبتتتحع  نتتتلز  متتت  إنتتتزاء المطتتتر لالخاتتتب نبتتتن متتت  حاتتتدلهص لال تتتدب نبتتتن متتت  ح ذبتتته لا 

                                                           

 مع شرح النللي. 02/01اححح م ب ص  تحب الفت  لرشراط ال حنةص بحب ذ ر الد حءص  و0 
 مع شرح النللي. 02/90الد حءص اححح م ب ص  تحب الفت  لرشراط ال حنةص بحب ذ ر  و2 
هتتوص رنظتترن امنتتو  لتتحملس تتترا   571ربتل ب تتر محمتتد بتت  نبتتد اهلل بت  محمتتد المعتتحألري امشتتبحبا المتتحل ا  ت  و1 

 ؛ لحنظترن حتدحث ال  ح تة الطلحتء التذي 0979ص 7لخحر الدح  الزر باص طبتع دار العبت  لبموحتح ص بحترلتص ط
 .9/271ب  بشرح النلليص ص م 2972رخر ه م ب  ألا الفت  برل  
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امرض لتته لمتتح معتته متت   نتتة لنتتحر لمحتتحت ت تتري  تتء ذلتتك محنتتة متت  اهلل لاختبتتحر لح بتتك 
 المرتحب لحن ل المتحق . 

ب متتت  رمتتتته اال تتتتعحذة بتتتحهلل من تتتح لطبتتت ألتتتحلرابط بتتتح  اال تتتتعحذة التتتتا ذ رهتتتح النبتتتا    
للراءة  لرة ال  ف ألا ال معة  مح لرد ألا امححدحث الاتحححة هتا ر  التد حء ححمتء 
 محع الفت  التا لردت ألا القاص امربعتة ألتا  تلرة ال  تف ألتنتة التدح  لالعبت  لالمتحء 
لال تتبطةص لهتتا تمبتتء رنظتت  الفتتت  التتتا حمتتر ب تتح الشتتخص... ألب تتذا  تتح  التتدلاء    متتع 

لالتتترس بحمتن الترحم  مت  ختوء طحنتة  ت حت هتذت الفتت  هتل االمتبتحء ملامتر النبتا 
 لمح  حء به.  ر لله 

للد لردت رححدحتث  بحترة من تح الحتدحث الطلحتء حتدحث ربتا رمحمتة البتحهبا لألحته  لتحء    
األتحلا البحب ألحنفتح للراءت الد حء معه  بعل  رلتف ح تلدي  ب ت  ذل  تحف  نح ن 

محبن ل حج ألإذا نظر إلحه الد حء ذاب  مح حذلب المبح ألا المحء لحنطب  هحربتًح لحقتلء 
إ  لا ألحك ضربه ل  ت بقنا ب ح ألحدر ه نند بحب البد الشرلا ألحقتبه ألح تز   نح ن 

هلل حتتلارن بته ح تلدي إال رنطت  اهلل ذلتك الشتاء ال اهلل الح تلد ألتو حبقتن شتاء ممتح خبت  ا
ح تتر لال شتت ر لال حتتحئط لال دابتتة إال الغرلتتدة ألإن تتح متت  شتت ره  ال تنطتت ص إال لتتحءن حتتح 

 .  و0 نبد اهلل الم ب  هذا ح لدي ألتعحء التبهو
أل تتذت امححدحتتث الاتترححة للحرهتتح ألتتا لتتتحء الم تتبمح  لبتتد حء لمتت  معتته متت  الح تتلد    

حت المعر تتة لتفاتحوت ح رن تح نفتس التفحاتتحء المتذ لرة ألتا حتدحث ربتتا لمت  ختوء م رحت
لتحءن  ال تقتل  ال تحنة حتتن حقحتتء  ر  ر لء اهلل  هرحرة لاب  نمر ألع  ربا هرحرة 

 لالشت ر ألحقتلء الم بمل  الح لد ألحقتب   الم بمل  حتن حختبئ الح لدي م  لراء الح تر

                                                           

ص 7111؛ لربتل دالد مختاترًا بترل  0159ص ال تن ص 7177 زء م  حدحث طلحء رخر ه اب  مح ه بطلله بترل   و0 
 ص لمح بعدهح.00/779للحء شحرحه  رمح إ نحد ربا رمحمة ألاححح لرلاته  ب   بقحتوص نل  المعبلدص 
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ح تتلدي خبفتتا ألتعتتحء ألحلتبتته إال الغرلتتد ألإنتته الح تتر رل الشتت رن حتتح م تتب  حتتح نبتتد اهلل هتتذا 
 .  و0 م  ش ر الح لدو

تقتتتحتب   الح تتتلد ألت تتتبطل  نبتتتح   حتتتتن حقتتتلء  لتتتحءن   لنتتت  ابتتت  نمتتتر نتتت  النبتتتا    
 و.   الح ر حح م ب  هذا ح لدي لرائا ألحلتبه

 مدة فتنة الدجال: 
ن لبنتتتح حتتتح ر تتتلء اهلل لمتتتح لببتتتته ألتتتتا نتتت  ر تتتلء اهلل  نتتت  النتتتلاس بتتت   تتتمعح     

ن رربعتتل  حتتل    تتنة لحتتل   شتت ر لحتتل    معتتة ل تتحئر رححمتته  وحتتحم  ص امرضن لتتحء 
 . و2 ن ال الدرلا له لدرتلبنح حح ر لء اهلل ألذلك الحل  الذي   نة رت فحنح اوة حل  لحء 

بتتتت بفتنتتتة لهنتتح ناتتتء إلتتتن التتتربط بتتتح  الفتتتت  التتتا لردت ألتتتا  تتتلرة ال  تتتف لالتتتتا تمب   
التتدح  لالعبتت  لالمتتحء لال تتبطةص لبتتح  ألتنتتة التتد حء لالتتتا تمبتتء ب تتذت امربتتع ألتتت  ال تتحلفة 

 بحلعوج لالدلاء النح ع ل ذت الفت  للفتنة الد حء خالاًح.  الذ رص ل حء نبحنح محمد 
لألتا –لحءن  م  حفتظ نشتر هحتحت مت  رلء  تلرة ال  تف  ن  ربا الدرداء ن  النبا 

 .  و1 نا  م  الد حءو - لرة ال  فرلاحة م  هخر 
لتحءن  مت  لترر بتوث هحتحت مت  رلء ال  تف نات   ر  النبتا  لن  ربا التدرداء    

 .  و7 م  ألتنة الد حءو

                                                           

؛ لم تتب  بشتترح النتتلليص 2922؛ لم تتب  ألتتا الفتتت  لرشتتراط ال تتحنةص 2920رخر تته البختتحري ألتتا ال  تتحد لال تتحرص  و0 
9/212. 

؛ لربل دالد ألا الموح  9/255ص م ب  بشرح النلليص 2917 زء م  حدحث طلحء رخر ه م ب  ألا الفت  برل   و2 
 .2/0150ص ال ن ص 7175؛ لاب  مح ه ألا الفت  برل  00/775ص نل  المعبلدص 7299برل  

ص لربتتتل دالد ألتتتا الموحتتت  بتتترل  9/102ص م تتتب  بشتتترح النتتتلليص 219رخر تتته م تتتب  ألتتتا اتتتوة الم تتتحألرح  بتتترل   و1 
 .00/750ص نل  المعبلدص 7110

 .2/095للحء هذا حدحث ح   احححص تحفة امحلذيص  1177رخر ه الترمذي ألا ألضحئء القره  برل   و7 
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

لنبحتتتتظ متتتت  الحتتتتدحث املء لهتتتتل المشتتتت لر ر  ذ تتتتر حفتتتتظ العشتتتتر هحتتتتحت املائتتتتء لننتتتتد 
الترمذي  حء م  لرر بوث هححت لحم   ال مع بح  اممرح  بعدة ل لت ألحلحتدحث اختتص 
بحلحفظ لالحدحث البحنا اختص بحلقراءة لححتمء م  لررهح ألا ل ته التد حءص لحعتزز ذلتك 

 .  و0 رر نبحه أللاتح  لرة ال  فون  ألم  ردر ه من   ألحبقللء الر لء 
 ألإذا تعرض اححب ح لبد حء للا  ه ألبحقرر اآلححت البوبة امللن نبحه. 

التتتذي ح منتتتح هنتتتح هتتتل ألضتتتحبة  تتتلرة ال  تتتف لضتتترلرة حفظ تتتح لتتتتدبرهح لال تتتحمح رلل تتتح   
 لهخرهحص لا   اختححر  لرة ال  ف لبعامة م  ألتنة الد حء ألحه ندة تولحوت. 

          حب المل تتتتتتلنة ألتتتتتتا الفتتتتتتت  لالموحتتتتتت  لرشتتتتتتراط ال تتتتتتحنة لبتتتتتتد تلر  متتتتتتح لرد ألتتتتتتا  تتتتتتت   
 محمد احمد المبحضن 

ن لمح حتضم  رلل ح لهخرهح م  الع حئتب لاآلحتحت التتا تحاتء لمت  تتدبرهح التأويل األول
 ند  االلترار بفتنة الد حء. 

ن ب بب مح لرد ألح ح م  ذ ر لقاة راتححب ال  تف لمتح حاتء ل ت  مت  التأويل الثاني
ن حئب ألم  للف نبح ح ل  ح تغرب رمر الد حء لل  ح به رمرت لهذا التولحء ح تتند نبتن 
حفظ ال تلرة  ب تح ال تتحعحب ح لبقاتص لالفتت  التتا ألح تح  حمبتة لمتح تحمتء مت  ابتتوءات 

 لاختبحرات نظحمة. 
ن إ  هتتتتذا متتتت  خاتتتتحئص  تتتتلرة ال  تتتتف ححتتتتث ر  ل تتتتح نتتتتلرًا خحاتتتتًح ال التأويــــل الثالــــث

ح تتتتطحعه التتتد حء  متتتح ر  آلحتتتة ال ر تتتا نتتتلرًا خحاتتتًح حمنتتتع الشتتتحطح  متتت  االلتتتتراب متتت  
اححب ح لهذت الخالاححت ل لر القتره  متتلألرة لحعتزز هتذا القتلء الحتدحث التذي رلردت 

رنته لتتحءن  مت  لتترر رلء  نتت  ر تلء اهلل  اإلمتح  احمتد نتت   ت ء بت  معتتحذ نت  ربحته 

                                                           

 .7/2252 حء لافته لمح معهص اححح م ب ص بحب ذ ر الد و0 
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

 لرة ال  ف لهخرهح  حنت له نلرًا م  لدمه إلن رر ته لمت  لررهتح  ب تح  حنتت لته نتلرًا متح 
 . و0 بح  ال محء إلن امرضو

التتذي حنظتتر إلتتن التتتولحوت التتبوث ال تتحبقة ح تتد رن تتح متقحربتتة لبعضتت ح مترتتتب نبتتن     
المعتتتحنا المتتتؤبرة ألتتتا  اآلختتتر أل تتتل   تتتلرة ال  تتتف ل تتتح خالاتتتحة إنمتتتح حتاتتتلر لطبحعتتتة

طححت ح لحقح  نبن  ء م ب  ر  حتحا  ب لرة ال  ف حفظًح لتتدبرًا لحقحنتًح لح تل  بتذلك 
          لتتتتتتتتد ا تتتتتتتتتعد لرنتتتتتتتتد  تتتتتتتتوحه لبفتنتتتتتتتتة العظمتتتتتتتتنص ألحلعاتتتتتتتتمة متتتتتتتت  الفتتتتتتتتت   ب تتتتتتتتح بتتتتتتتتحلعب  

 .  و2 لالابر لالحقح 
 

                                                           

 .05012رخر ه اإلمح  احمد ألا الم ند برل   و0 
المل تلنة ألتا الفتتت  لالموحت  لرشتتراط ال تحنة لبتتد تلر محمتد احمتد المبتتحضص مؤ  تة المختتتحر لبنشتر لالتلزحتتعص  و2 

 لمح بعدهح.  715 ص القحهرةص ص2110-هت0755ص 0ط
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

تضمنت ح  لرة ال  ف لم  تبح  لنح بحمد اهلل لألضبه م  خوء البحث ألا الفت  التا 
خوء القاص امربع اللاردة ألح ح ر   نة اهلل ألا نبحدت لالمتمببة بحالبتوء لاالمتحح  

ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ  لاالختبحر لالذي حتمبء بقلله تعحلن ألا رلائء ال لرةن

ص لالعبرة هنح بعمل  البفظ ال بخالص ال بب تبح  لنح ر  و0 چڃ   ڃ ڃ چ  
اإلن ح  ال حمح المؤم  معرض لوختبحر لاالمتحح  متن مح لبس بلب اإلحمح  ال 

(2)چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ    چ مححلة 
ألوبد لبمؤم  ر  حفت  ، 

ر نبحه رلاًل ألا دحنه لم  بعدهح ألا المحء لاملالد ألضًو ن  ر  حفت  بحلعب  لالاب
لند  االلترار به لالعمء بهص لمح ألعبه ذل القرنح  بحم بحب لال بطة التا حبحت اهلل ب ح 
ل عء لبشعلب د تلرًا لبتف حر العبما لامخذ بحم بحب لت خحرهح ححث  مع بح   حف 
العقحب للازع اإلحمح  لح لد العدء بعد ر  طحء لححبه ن  م  ا تغحبلا به ألحم بحب 

ة لبعبد م  محء ل بطة لنبحه ر  حختحر لحلظف تبك التا ذ رنح ألا مل لدة لم خر 
الخحر لنشر العدء لح تعح  بحهلل لم  ب  بحلقلة لالعب  لر  ححا  نف ه لح تعح  بحهلل 
لم حب ة المح  لاالبتوءات التا  حتعرض ل ح ال مححلة لم  ر برهح ألتنة الم حح 

 لبحث لالتا  ح  ح تعحذ من ح النبا الد حء لالتا تض   ء الفت   ال حلفة ملضلع ا
  انن النذر ملت      ألا الحدحث لحء  للد  بقه  محع امنبححء بحلتحذحر م  الفت .

لال ل  حقبه نبا لقلمه انه ل   ل   ألحه ل  وللءلمح م  نبا اال للد انذرت للمه لل نن 
لحدخء الشحطح  نبن لبب اإلن ح  م  خوء الش لات  و1 وبونلرر لا  اهلل لحس انل 

رل الشب حت لالش لات لالشب حت ها الدنحح لألتنت ح التا تتعدد بونلان ح لرش حل ح 
لالر ل  إلح ح لاإلن بحب نبح حص لا   منشو ألت  الدنحح هل لفبة اممة ن  نظمة اآلخرة 

لزحنت ح لر  حاحح القح   ألو ح حد الم ب  ر  حرن لحر تنحألس النحس نبن حطح  الدنحح
                                                           

 .9 لرة ال  فص هحة  و0 
 2العن بلتص هحة   لرة و2 
 01/90صألتح البحري 7027واخر ه البخحري ألا الفت  لالموح  برل 1 
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

بمحزا  العقحدة ألحرد ألا ملاضع متفرلة ححث حرد القح  الحقحقحة إلن اإلحمح  لالعمء 
الاحلح ألحلقاص اللاردة ألا  لرة ال  ف تالر  حف حعتز المؤم  بإحمحنه ألا ل ه 
هذت الفت ص لا   هذت القح  ال حمحة ها التا تبقن رمح القح  الزائفة ألإن ح تزلء حتن لل 

پ پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ازدهرت 

(1)چٺ
لتوتا ن ححة ال لرة ال رحمة لتعطا النتح ة ر  رخ ر الخب  رنمحاًل ه  الذح  . 

 فرلا بآححت رب   للقحئه لهؤالء ال لز  ل   لال لحمة إ  ح بلا رن   حح نل  انعًحلحء 
انمحال  الذح  ضء  عح   ألا الحححة الدنحح له   تعحلن لء هء ننبئ   بحالخ رح 
ألمحلر البحث ألا هذت الفت  االربع هل تاححح  و2 حح  بل  ان   حح نل  انعحو

العقحدة لالحاحنة م  الفت  ب ء رنلان ح لالتن ذ رنحهح م  خوء القاص االربع 
محححمبه   المذ لرة ألا  لرة ال  ف  لالتن  ت ل  مشحب ة الن حد  بحر بء متلاألقة مع

الم حح الد حء لالذي بحنحت بمح تلألرلنح م  اححدحث لاخبحر احححة رل  ا  لفظ 
الم حح الد حء ل  حذ رت القرا  ال رح  اراحة بء ذ رته االححدحث الاحححة لا   لنه 
م  اشراط ال حنة ال برن   لاالهتمح  البحلش بعظمة لخلار  ألتنته لمح  حظ ر نبن 

لنبا ابن اهلل نبحه ل ب  منه  لحث امته نبن التحا  بحذ حر حدحه  لذا  ح  تحذحر ا
لاححت لردت ألا  لرة ال  ف خالاح   عء الربط بح  ألتنته لالفت   حلفة البحث م  
االهمحة بم ح  ابرازهح لدرا ت ح لاالهتمح  ب ح لابن اهلل نبن نبحنح محمد لنبن اله 

1لاحبه ل ب 

                                                           

 .ا70 لرة ال  فص هحة  و0 
 017-011و  لرة ال  ف االحتح   2 
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

 
ابتتل الح تت  نبتتا بتت  احمتتد اللاحتتدي النح تتحبلريص دار ال تتتب ر تتبحب النتتزلء لبلاحتتديص 
  . 0972العبمحةص بحرلتص لبنح  

اإلتقتتح  ألتتا نبتتل  القتتره ص تتتولحفن  تتوء التتدح  نبتتد التترحم  ال تتحلطاص دار النشتترن دار 
  ص الطبعةن امللنص تحقح ن  عحد المندلب0990 -هت0700 -لبنح   -الف ر 

ص 7  الزر بتتاص طبتتع دار العبتت  لبموحتتح ص بحتترلتص طامنتتو  لتتحملس تتترا  ص لخحتتر التتدح
0979 .  

البحتتتر المحتتتحطص محمتتتد بتتت  حل تتتف الشتتت حر بتتتوبا ححتتتح  امندل تتتاص دار ال تتتتب العبمحتتتةص 
 هتص تحقح ن الشح  نحدء احمد نبد المل لد لاخرح . 0722لبنح ص بحرلت 

ص 0هتتتوص ط777البداحتتة لالن ححتتةص البتت   بحتترص إ تتمحنحء بتت  نمتتر القرشتتا الدمشتتقا  ت 
 هت. 0700دار ربا ححح ص القحهرة 

ص دار ال تتتتتتب 0التحبحتتتتر ألتتتتتا نبتتتت  التف تتتتتحرص مبتتتتا الفضتتتتتء  تتتتوء التتتتتدح  ال تتتتحلطاص ط
 0922العبمحةص بحرلتص 

 تف حر البغليص تولحف البغليص دار المعرألةص تحقح ن خحلد نبد الرحم  العك. 
 ت  رحمتتد امناتتحري القرطبتتاصل تتحمع مح تتح  القتتره ص تتتولحفن ربتتل نبتتد اهلل محمتتد بتت  ا 

 هت. 0709ص دار الف رص بحرلت 0هتوص ط070
التف حر ال بحر لبرازيص ألخر الدح  محمتد بت  نمتر التمحمتا الترازي الشتحألعاص دار ال تتب 

 .  0 ص ط2111-هت0720العبمحةص بحرلت 
 .0تف حر المرالاص احمد ماطفن المرالاص طبعة ماطفن البحبا الحبباص مارص ط

 هت. 0100ص 2نحرص محمد رشحد رضحص طتف حر الم
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 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

تف تتتتحر حتتتتدائ  التتتترلح لالرححتتتتح  ألتتتتا رلابتتتتا نبتتتتل  القتتتتره ص محمتتتتد اممتتتتح  بتتتت  نبتتتتد اهلل 
 .  0الشحألعاص دار المن حجص ط

ت تتتذحب الت تتتذحبص لبحتتتحألظ احمتتتد بتتت  نبتتتا بتتت  ح تتتر الع تتتقوناص مطبعتتتة م بتتتس دائتتترة 
 هت. 0125ص 0المعحرف النظحمحةص ال ندص ححدر هبحد الد  ص ط

 حمع البحح ص لبطبري ربا  عفر محمد ب   رحرص تحقح ن محمتلد شتح رص تخترح ن احمتد 
 .  2شح رص دار المعحرفص مارص ط

 تتحمع الترمتتذي متتع شتترح تحفتتة امحتتلذيص لإلمتتح  ربتتا نح تتن الترمتتذيص تاتتحححن نبتتد 
 هت. 0199ص 1اللهحب نبد البطحفص دار الف رص ط

 تن الترمتذي ال تبماص دار إححتحء التتراث  حمع الترمذيص تولحف محمد ب  نح تن ربتل نح
 العرباص بحرلتص تحقح ن احمد محمد شح ر لاخرح . 

ال حمع الاغحر م  حدحث البشحر النذحرص نبد الرحم  ب  ربا ب ر ب  محمد بت   تحب  
 هت. 0700ص بحرلت 0الدح  ال حلطاص ط

  . 0997 حمع الم حنحد لالمرا حءص  وء الدح  ال حلطاص دار الف رص 
بحتتة امللحتتحء لطبقتتحت اماتتفححءص ربتتل نعتتح  احمتتد بتت  نبتتد اهلل اماتتب حناص دار ال تتتحب ح

 .  7هتص ط0715العرباص بحرلت 
الدر المنبلر ألا التف حر بحلمتوبلرص لبحتحألظ نبتد الترحم  ال تحلطاص بحترلتص دار الف ترص 

 هت. 0711ص 0ط
لخبتلتا ربتل الفتدا رلح البحح ص الشح  إ محنحء افا ب  ماطفن اإل ومبللا الحنفتا ا

 هتص ط دار اإلحححء العربا. 0705هتوص 0027 ت 
رلح المعتتتحنا ألتتتا تف تتتحر القتتتره  العظتتتح  لال تتتبع المبتتتحناص اآللل تتتاص دار إححتتتحء التتتتراث 

 العربا. 
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ال ن  اإلل حة ألا امم  لال محنحت لامألراد ألا الشرحعة اإل تومحةص التد تلر نبتد ال ترح  
  . 0991ص دار إح ح ص 0زحدا ص ط

 تتتتلرة ال  تتتتف من  حتتتتحت ألتتتتا اإلاتتتتوح لالتغححتتتتر درا تتتتة تواتتتتحبحة تطبحقحتتتتةص د. اتتتتوح 
  بطح . 

ألري ربتل محمتدص ال حرة النبلحةص الب  هشح  نبد المبك ب  هشح  بت  رحتلب الحمحتري المعتح
 ص تحقح ن نبد الرؤلف  عد. 0هتص ط0700دار ال حءص بحرلت 

هتتتتتوص تحقحتتتت ن ماتتتتطفن دحتتتتب البغتتتتحص 270اتتتتححح البختتتتحريص محمتتتتد بتتتت  إ تتتتمحنحء  ت 
 هت. 0717ص 1مؤ  ة دمش ص ط

اتتتححح م تتتب  بشتتترح النتتتلليص لإلمتتتح  م تتتب  بتتت  الح تتتحج القشتتتحريص دار الف تتترص بحتتترلتص 
 هت. 0192ص 1ط

 هت. 0702ص دار الف رص بحرلت 0هتوص ط200  ب  الح حج  ت اححح م ب ص م ب
ألتح البحري شرح اححح البخحريص لبححألظ احمتد بت  نبتا بت  ح تر الع تقوناص تحقحت ن 

 الشح  نبد العزحز ب  بحزص نشر إدارات البحلث العبمحة لاإلألتحءص الرححض. 
حتتتترلت ال شتتتحفص لبزمخشتتتتريص اتتتتححه ماتتتطفن ح تتتتح  احمتتتتدص دار ال تتتتحب العربتتتتاص ب

 هت. 0710
لبحب النقلء ألا ر بحب النزلءص لإلمح   وء الدح  نبتد الترحم  بت  ربتا ب تر ال تحلطا 

هتتتتوص ختتترج رححدحبتتته لنبتتت  نبحتتتهن نبتتتد التتترزا  الم تتتديص دار ال تتتتحب العربتتتاص 900 ت 
  . 2110بحرلتص لبنح  

 .0ل ح  العربص محمد ب  م ر  ب  منظلر امألرحقا الماريص دار احدرص بحرلتص ط
  . 0929و حزحرا  107م بة العربا ال لحتحةص العدد  
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  الفتن األربع في سورة الكهف

 م. بـشيـر حـمـيـد عـبـد وعالقتها بفتنة المسيح الدجال

 العلوم اإلسالمية مجلة

 ( 7( السنـة ) 33العـدد )

م مع الزلائد لمنبع الفلائدص لبحتحألظ نتلر التدح  نبتا بت  ربتا ب تر ال حبمتاص دار ال تتحب 
  . 0907ص 2العرباص بحرلتص ط

 .  0717ص 0الم تدركص لبحح   النح حبلريص مطبعة دائرة المعحرف النظحمحةص ال ندص ط
ءص تحقحت  نخبتة مت  العبمتحء بإشتراف التد تلر نبتداهلل التر تاص م ند اإلمح  احمد ب  حنبت
 هت. 0721مؤ  ة الر حلةص بحرلت 

القحدرص محمد الن تحرص ح  ماطفنص احمد الزححتص ححمد نبدالمع   الل حطص تولحف إبراه
 دار الدنلةص تحقح ن م مع البغة العربحة. 
 مفحتحح الغحبص الرازيص دار ال تب العبمحة. 

المفتتتردات ألتتتا لرحتتتب القتتتره ص الرالتتتتب اماتتتف حناص تحقحتتت ن محمتتتد  تتتحد  حونتتتتاص دار 
 المعرألةص بحرلت. 

 الن ححة ألا لرحب الحدحث لامبرص الب  امبحرص دار إحححء التراث العربا. 


